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     اُؾٔل هللا ٝ ًل٠ ٝ اَُالّ ػ٠ِ اُؾج٤ت أُٖطل٠ ٤ٍَلٗب ٝ ٗج٤َ٘ب ٓؾٔل ِٕــــ٠ هللا ػ٤ِــٚ 

 .ٝ ٍِْ، َٓزؾن اُؾٔل ثال اٗوطبع ٝ َٓزٞعت ثأه٠ٖ ٓب ٣َزطبع

ا ٓجبهًب ػ٠ِ ٛنٙ اُ٘ؼٔخ اُط٤جخ اُ٘بكؼخ ٗؼٔخ اُؼِْ  ً .ٌْٗو هللا ٝ ٗؾٔلٙ ؽَٔل  

      ٝ ال ٣َؼ٘ب ك٢ ٓوبٓ٘ب ٛنا ئال إٔ ٗقو ٍبعل٣ٖ ٍغلح ٌّو هلل ػ٠ِ ٓب أٝالٙ ػ٤ِ٘ب ٖٓ اُ٘ؼْ 

 .ػب٤ُٖٔ ثأٜٗب ٗؼٔخ اُؼ٤ِْ أُزؼبٍ

" فش٠حٟ ١ٍِىح"      ٣ْوك٘ب إٔ ٗزٞعٚ ثبٌُْو اُغي٣َ ٝ االٓز٘بٕ اُؼظ٤ْ ألٍزنر٘ب أُؾزوٓخ 

  اُز٢ رلِٚذ ػ٤ِ٘ب ثوجٍٞ اإلّواف ػ٠ِ ٛنا اُجؾش ٝ أػبٗز٘ب ثزٞع٤ٜبرٜب ٝ اهّبكرٜب 

ا ُ٘ب إلرٔبّ ٛنا اُؼَٔ  اُٖبئجخ ٝ ُْ رجقَ ػ٤ِ٘ب ثأ٣خ ٓالؽظخ رٖت ك٢ ٛنا اَُج٤َ كٌبٗذ ؽبكي 

 .أُزٞاٙغ كغياٛب هللا ػ٘ب ف٤و اُغياء ٝ ُٜب ٓ٘ب كبئن اُزول٣و ٝ اإلؽزواّ

     ًٔب ٗزولّ ثبٌُْو ٝ اُزول٣و ئ٠ُ ًَ أٍزبمح هَْ األكة اُؼوث٢ ٝ اُلٕ٘ٞ ثغبٓؼخ ػجل اُؾ٤ٔل 

اُز٢ رْوك٘ب ثبالٗزَبة ئ٤ُٜب ٓزٔضِخ ثؼ٤ٔلٛب ٝ ٛبه٤ٜٔب ٝ ًَ اَُبٛو٣ٖ " ِغرغأُ"ثٖ ثبك٣ٌ 

 .ػ٠ِ رط٣ٞوٛب عؼِْٜ هللا ك٢ ٓ٘بىٍ ٣ؾزل١ ثٜب

 .     ًٔب أٌّو ًَ ٖٓ ٍبػلٗب ك٢ ٛنا اُؼَٔ ٖٓ هو٣ت أٝ ثؼ٤ل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

   ئ٠ُ ًَ ٖٓ ًِِٚ هللا ثب٤ُٜجخ ٝ اُٞهبه ، ئ٠ُ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ اُؼطبء ، ثلٕٝ ئٗزظبه ئ٠ُ ٖٓ أعَٔ 

َل ك٢ ػٔوى ُزوٟ صٔبها هل ؽبٕ هطبكٜب ثؼل ٍٛٞ  ُٔ ئٍٔٚ ثٌَ اكزقبه أهعٞا ٖٓ هللا إٔ ٣َ

 .(ٚاٌذٞ اٌؼض٠ض ) اٗزظبه ٝ ٍزجو٠ ًِٔبري ٗغّٞ اٛزل١ ثٜب ا٤ُّٞ ٝ ك٢ اُـل ٝ ئ٠ُ األثل

   ئ٢ُ ٓال٢ً ك٢ اُؾ٤بح ئ٠ُ ٓؼ٠٘ اُؾت ٝ ٓؼ٠٘ اُؾ٘بٕ ئ٠ُ ثَٔخ اُؾ٤بح ٝ ٍو اُٞعٞك ئ٠ُ 

 .(أِٟ )ًَ ٖٓ ًبٕ كػبئٜب ٍو ٗغبؽ٢ ٝ ؽ٘بٜٗب ثَِْ عواؽ٢ ئ٠ُ أؿ٠ِ اُؾجب٣ت 

 .(إخٛاذٟ)   ئ٠ُ اُوِٞة اُطبٛوح اُوه٤وخ ٝ اُ٘لًٞ اُجو٣ئخ ئ٠ُ ه٣بؽ٤ٖ ؽ٤بر٢ 

ْٞ ثبإلفبء ٝ ر٤ٔيٝا ثبُٞكبء ٝ اُؼطبء ئ٠ُ     ئ٠ُ األفٞاد اُِٞار٢  ُْ رِلٖٛ أ٢ٓ ئ٠ُ ٖٓ رَْؾَِ

٣٘بث٤غ اُٖلم اُٖبك٢ ئ٠ُ ٖٓ ٓؼْٜ ٍؼلد ئ٠ُ ٖٓ ًبٗٞا ٓؼ٢ ػ٠ِ ٛو٣ن اُ٘غبػ ٝ اُق٤و 

 (. طذ٠ماذٟ )ئ٠ُ ٖٓ ػوكذ ٤ًق أعلْٛ ٝ ػ٢ِٗٞٔ إٔ ال أ٤ٙؼْٜ 
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  ئ٠ُ اُز٢ أكبٙذ ػ٢َِ ٣ل ػٜٞٗب ٝ ثوًبرٜب ، ئ٠ُ ٖٓ عؼِذ اُغ٘خ رؾذ أهلآٜب ئ٠ُ ٖٓ ٣ٜزي 

ُزٚوػٜب ػوُ اُوؽٖٔ ئ٠ُ اُز٢ ُْ أٍزط٤غ أك٢ ك٢ ؽوٜب ٜٓٔب هلٓذ ُٜب ؽلظٜب هللا 

 .أِـــــــٟ اٌغـــــــا١ٌــح

ً  األٕلهبء ٝ اُيٓالء ََ ََ ٖٓ هَلّ ٢ُ ٣ل اُؼٕٞ ٖٓ هو٣ت أٝ ٖٓ ثؼ٤ل ئ٠ُ ً  .   ٝ ئ٠ُ ً

َْ ك٢ ماًور٢ ٝ ُْ رَؼْٜ ٓنًور٢ ٛ ٖٓ ََ  .    ئ٠ُ ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     اُؾٔل هللا كبُن اُؾت ٝ اُٟ٘ٞ فبُن اُؼجل ٝ ٓب ٟٗٞ أُطِغ ػ٠ِ ثبٖٛ ا٤ُٔٚو ٝ ٓب 

 : ؽٟٞ، ٝ ٕالح ػ٠ِ ٗج٤٘ب ٓؾٔل ف٤و اُٞهٟ ٝ ثؼل

     ػوف اُلهً اَُِب٢ٗ ٓؾطبد ٜٓٔخ ػجو ٓواؽِٚ أُقزِلخ ؿ٤و إٔ ٓوؽِخ اُووٕ 

ا عٞٛو٣ب ، ئم ًبٗذ ٗوِخ ٓؼوك٤خ ك٢ كهاٍخ اُِـخ  ، ثبػزجبهٛب ئؽلٟ  اُؼْو٣ٖ ػوكذ رـ٤و 

ُـبد ٛنا اُؼبُْ ٝ أٍبً ٖٓ أٌٍ اُزٞإَ اُ٘بعؼ ُٔؾز٣ٞبد اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ كجؼلٓب اِٛغ 

ػ٠ِ اُضواس اَُِِب٢ٗ ٝ رٔؾٔ عٞاٗت هٖٞهٙ ٝ ػَٔ ػ٠ِ  (دٞ عٛع١ش)اُؼبُْ اُِـ١ٞ 

رو٣ْٞ عٜبىٙ أُلب٢ٔٛ ٤َُٖ ئ٠ُ إٔ اَُِب٤ٗبد ٢ٛ اُؼِْ اُن١ ٣لهً اُِـخ ػ٠ِ ٗؾٞ ػ٢ِٔ 

ا ًج٤وا ٖٓ عبٗت كهاٍخ  ٓٞٙٞػ٢ ثاػزجبه إٔ اَُِب٤ٗبد ك٢ ٝاهؼ٘ب اُؼوث٢ رؼوف رطٞه 

هٚب٣ب اُِـخ اُؼوث٤خ،ٝ ًبٕ ٖٓ ٗزبئظ َُب٤ٗبد ك١ ٤ٍٍٞو أٜٗب أكٚذ ئ٠ُ رؼلك كوٝػٜب ٜٓ٘ب 

اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ،اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ،ئم أك٠ٗ رأَٓ ك٢ أَُبه اُزبه٣ق٢ ُِلهاٍبد اُلٌو٣خ 

اإلَٗب٤ٗخ أُؼبٕوح، ٣ٜزل١ ئ٠ُ إٔ اَُِب٤ٗبد إٔجؾذ روزؾْ عَ اُؾوٍٞ أُؼوك٤خ اُضوبك٤خ 

ٜٓ٘ب ٝ اُؾٚبه٣خ ثبػزجبهٛب األصو أُجبّو ك٢ ككغ ؽو٤ًخ اُؼِّٞ ثؼبٓخ ٝ اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ 

ب ة   ٓ ذفؼ١ً : " فبٕخ ثٔب ك٤ٜب ؽوَ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـبد،ُنُي اهرأ٣٘ب إٔ ٣ٌٕٞ اُجؾــش ٍٓٞٞ

اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح ٚ اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح فٟ ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّغرٜٛ اٌّرٛعظ 

 " أّٔٛدخا

 :     ٝ هل ؽبُٝ٘ب ٓؼبُغخ ٓٞٙٞع ثؾض٘ب ٖٓ فالٍ اإلٌّب٤ُخ اُز٢ رٔضِذ ك٢ األٍئِخ اُزب٤ُخ

 ِا ٟ٘ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح؟ -

ِا را ذّثً اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح تإٌغثح ٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح ؟ ًٚ٘ حضٛس٘ا  اغٕاء  -

 أَ ضشٚسج ٠فشضٙا اٌدأة اٌرؼ١ٍّٟ؟ 

 ً٘ اعرفادخ اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح ِٓ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح ؟ -

ٝ ُإلعبثخ ػٖ ٛنٙ اإلٌّب٤ُخ ث٢٘ اُجؾش ػ٠ِ فطخ رٞىػذ ك٢ ٓولٓخ ٝ ٓلفَ ٝ ك٤ِٖٖ 

أُٜٝٔب ٗظو١ ٝ صب٤ٜٗٔب رطج٤و٢، فٖٖ٘ب أُلفَ ُزؾل٣ل أُلب٤ْٛ األٍب٤ٍخ ُِجؾش،أٓب اُلَٖ 

 :األٍٝ ثؼ٘ٞإ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اَُِب٤ٗبد  اُزطج٤و٤خ ٝ ٓؾزٞاٙ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ 

 



 

 

 .ػٕاطش اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح -

 .ِثادئ اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح -

 . ِٕا٘ح اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح -

 .اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح ٚ خظائظٙا -

 .فشٚع اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح -

    أٓب اُلَٖ اُضب٢ٗ كول ػبُغ٘ب ك٤ٚ اُغبٗت اُزطج٤و٢ ، هٔ٘ب ثلهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ ِّٔذ ٓزٍٞطز٤ٖ 

 .ٖٓ أعَ اإلعبثخ ػ٠ِ أٍئِخ االٍزج٤بٕ

    ٝ ٓ٘طِو٘ب ُزؾو٤ن مُي كٜٞ ث٤َٜ ثَبٛخ اُلو٤ٙخ اُز٢ ٗٞعيٛب ك٢ هُٞ٘ب ئما ًبٕ ٤ٓلإ 

ب كٜنا ٣َزٞعت اُزٌبَٓ ث٤ٖ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ   اُز٢ رٌَْ  اُزؼ٤ٔ٤ِخ عيء ٗظو١ رطج٤و٢ ٓؼ 

اُ٘ظو٣خ ٝ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ اُز٢ رغَل  اُزطج٤ن ، صْ ا٤ٜٗ٘ب اُجؾش ثقبرٔخ رِقٔ أْٛ 

 .اُ٘زبئظ اُز٢ رِٕٞ٘ب ئ٤ُٜب

    ٝ أص٘بء اُجؾش ٝ اُلهاٍخ،ارجؼ٘ب ٜٓ٘غب ٕٝل٤ب  رؾ٤ِ٤ِب ٣وّٞ ػ٠ِ إُٞق ٝ اُزؾ٤َِ  ؽ٤ش 

هٔ٘ب ثٕٞق اُظبٛوح ٝ رؾ٤ِِٜب ٝ ٓ٘بهْزٜب ك٢ اُغبٗت اُ٘ظو١ ث٤٘ٔب اُغبٗت اُزطج٤و٢ ٣ؼزٔل 

 .ػ٠ِ أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ٖٓ أعَ رؾ٤َِ ٗزبئظ االٍزج٤بٕ

ٝ ٖٓ األٍجبة اُز٢ ًبٗذ ٝهاء افز٤بهٗب ُٜنا أُٞٙٞع ك٢ٜ مار٤خ ٝ ٓٞٙٞػ٤خ اُنار٤خ ٜٓ٘ب 

إٔ ٓٞٙٞع ثؾض٘ب ػ٠ِ ػالهخ ثزقٖٖ٘ب اُؼ٢ِٔ ٝ ٛٞ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٓب ىاكٗب رؼِوب ثٜنا 

اُؾوَ أُؼوك٢ ؽز٠ َٗزي٣ل ئؽبٛخ ٝ ٓؼوكخ ثٜنا اُزقٖٔ،ٝ أٓب أُٞٙٞػ٤خ رزٔضَ ك٢ 

أ٤ٔٛخ أُٞٙٞع اُن١ أصبه اٛزٔبٓ٘ب ٖٓ فالٍ اَُ٘خ األ٠ُٝ ٓب ٍزو،كٌبٕ إٔ رأرذ ُ٘ب كٌوح 

 .ػٖ ٓٞٙٞع

 : ٗنًو ح    ٝ ٖٓ أُٖبكه ٝ أُواعغ أُؼزٔل

 .دساعاخ فٟ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح حمً ذؼ١ٍُ اٌٍغاخ أحّذ حغأٟ -

 .ػٍُ اٌٍغح اٌرطث١مٟ ٚ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح ػثذٖ اٌشاخحٟ -

 .دسٚط فٟ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح طاٌح تٍؼ١ذ -

 



 

 

     ٝ ٖٓ ٛج٤ؼخ األٓٞه إٔ ًَ ثؾش ال ٣قِٞ ٖٓ اُٖؼٞثبد ٝ ٛنٙ اُٖؼٞثبد ال رقوط ك٢ 

ٓغِٜٔب ػٖ رِي اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زِوٜب أ١ ثبؽش ٝ ٢ٛ ّبٍؼخ أُٞٙٞع ٝ ػلّ ٓٞاًجخ 

 . اُز٢ ر٘لهط ٖٙٔ ٛنا أُٞٙٞع ثـ٤خ اُٞهٞف ػ٠ِ ٗزبئغٜبسٓقزِق األثؾب

     ٝ ك٢ األف٤و ال ٣َؼ٘ب ئال إٔ ٗٞعٚ ًِٔخ ٌّو ٝ رول٣و ئ٠ُ أٍبرنرـــــ٘ب  اُلبِٙخ أُْوكخ  

 اُز٢ هٞٓذ ٛنا اُجؾش ثٖ٘بئؾٜب ٝ ئهّبكارٜب اُو٤ٔخ ؽوٕب ٜٓ٘ب ػ٠ِ "فش٠حٟ ١ٍِىح " 

 .ئفواط ٛنا اُجؾش ك٢ أؽَٖ ٕٞهح كِٜب ٓ٘ب عي٣َ اٌُْو ٝ اُزول٣و

 

 ٔغــــأي هللا اٌرٛفــــ١ك ٚ اٌغذاد فٟ ٘ــــــزا اٌثحــــــث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فٟ اٌٍغا١ٔاخ جِفــــا١ُ٘ ػاَ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       رورجٜ اُِـخ اهرجبٛ ب ه٣ٞب ث٣ٜٞخ اإلَٗبٕ ، ك٢ٜ ٌٕٓٞ أٍب٢ٍ ٖٓ ٌٓٞٗبرٚ ر٤ٔيٙ ػٖ 

ؿ٤وٙ ٝ رٔبصِٚ ٓغ ٖٓ ٣ْبهًٞٗٚ ك٤ٜب ، ك٢ٜ اُٞػبء اُؾبكع ُزبه٣قٚ ، ٝ صوارٚ ، كول هاكوذ 

اإلَٗبٕ ٓ٘ن كغو اُزبه٣ـ ٝ رطٞهد ثزطٞهٙ ثؾٌْ ِٕزٜب ثؾ٤برٚ ٖٓ عٞاٗجٜب أُزؼلكح ، األٓو 

اُن١ أكٟ ئ٠ُ ئرَبع اُٜ٘ٚخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٓطِغ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ، ٓٔب أصو ك٢ ٤ٓلإ اُجؾش 

اُِـ١ٞ ٝ ٤ٛأ ُٚ ٛوم ٝٓ٘بٛظ عل٣لح ، ككؼذ ثؼِٔبء اُِـخ ئ٠ُ اٌُْق ػٖ ًض٤و ٖٓ أٍواه 

ٛنٙ اُقب٤ٕخ اإل٤ُٜخ ، ك٢ ٓؾبُٝخ ُزَٕٞ ئ٠ُ فٖبئٖٜب ٝهٞا٤ٜٗ٘ب ٝ ًبٕ ٖٓ ٗزبئظ ٛنا 

ػٍُ : اُزطٞه ظٜٞه ٖٓطِؼ ػِْ اُِـخ اُن١ ظٜو ك٢ اُج٤ئخ اُؼوث٤خ ٝ أفن ػلح ر٤َٔبد ٜٓ٘ب 

 .اٌٍغح ، اٌٍغا١ٔاخ ، األٌغ١ٕح ، ػٍُ اٌٍغاْ ، اٌٍغ٠ٛاخ

    ٝ ٓوك مُي ئ٠ُ ئفزالف اُزوعٔبد ، ٝ ُْ ٣إفن ٛنا أُٖطِؼ اٍزوواهٙ ئال ثؼل إٔ ػول  

هؽٔٚ هللا ، ٗلٝح اَُِب٤ٗبد ثزٌٞٗ ٍ٘خ  (ػثذ اٌشحّاْ حاج طاٌح )اَُِبٕ أُؼبٕو 

كب اٍزووٙ ٖٓطِؼ اَُِب٤ٗبد  (1987)
1

.  

    ٝهجَ إٔ ْٗوع ك٢ رؾل٣ل ربه٣ـ اَُِب٤ٗبد ، ال ثل إٔ ٤ْٗو ئ٠ُ إٔ اُلهاٍخ اَُِب٤ٗخ 

ُِظبٛوح اُِـ٣ٞخ ػجو ٓقزِق اُؾٚبهاد ٖٓ فالٍ رؾل٣ل اإلٗطالهخ اُلؼ٤ِخ ُؼِْ اَُِب٤ٗبد ، 

ئال إٔ اُضبثذ ٣ٞؽ٢  إٔ اُلهاٍبد اُِـ٣ٞخ ُْ رزْ ككؼخ ٝاؽلح ، ٝ ك٢ ٌٓبٕ ٝاؽل ، كول ٍبْٛ 

 .ك٤ٜب ػِٔبء عَ

    ٝ ٣وٟ اُجبؽضٕٞ إٔ اُلهً اَُِب٢ٗ، هل َٓو ثٔواؽَ صالس هجَ إٔ ٣ؼوف ؿوٙٚ األٍب٢ٍ 

٢ٛ ٝ: 

 : ِشحٍح إٌحٛ  -1

         ًبٕ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُلهاٍخ هبئٔب ػ٠ِ أُ٘طِن ، فب٤ُب ٖٓ أ١ ٗظو٣خ ػ٤ِٔخ ال 

رَزٜلف ٓؼوكخ اُِـخ ُنارٜب، ٝ ئٗٔب ٤ّل ػ٠ِ أٌٍ ٓؼ٤به٣خ ، ٝ ٣زغ٠ِ مُي ك٢ ثؾٞس 

 (.أسعطٛ ، أفالطْٛ ، اٌّذسعح اٌشٚال١ح)

 

                                                 

.72 ، ٓ 1984ػجل اَُالّ أَُل١ ، هبًٓٞ اَُِب٤ٗبد ، اُلاه اُؼوث٤خ ٌُِزبة ، رٌٞٗ ، ك ٛ ، : ٣٘ظو - 
1
  



 

 

 : ِشحٍح اٌف١ٌٍٛٛخ١ا  -2

          اهرجطذ كهاٍبد ٛنٙ أُوؽِخ ، ثٔلهٍخ اإلٌٍ٘له٣خ ، ٝ ٣ؼل اُؼبُْ اُِـ١ٞ

أّٜو ػِٔبئٜب ، ئم أُق ًزبثب ك٢ اُ٘ؾٞ اإلؿو٣و٢ ٣ؼل ٛنا األف٤و أؽَٖ     threxثشاوظ

ػَٔ ك٢ اُؼبُْ اُـوث٢ ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ب كول اٛزْ ثٔقزِق اُٖ٘ٞٓ األكث٤خ ، ٝ اُجؾٞس اُ٘ؾ٣ٞخ ، 

ٖٓ فالٍ ٙجطٜب ٝ رأ٣ِٜٝب ٝ اُزؼ٤ِن ػ٤ِٜب ُِزؼوف ػ٠ِ ٓؼب٢ٗ أٌُِبد أُٜغٞهح ُلٟ 

اإلٌٍ٘له٣ٖ ، ُنُي ٜٓل ػِٔبء ٛنٙ أُوؽِخ ُو٤بّ األَُ٘خ اُزبه٣ق٤خ 
1

 . 

 : ِشحٍح ػٍُ اٌٍغح اٌّماسْ  -3

        ْٗأد اُلهاٍبد اُٜ٘ل٣خ ٝ رطٞهد ثقبٕخ ك٢ اُووٕ اُقبٌٓ  م ّ ػ٠ِ ٣ل ٓغٔٞػخ 

  (PANINI)تا١ٕٟٔ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ٣زولْٜٓ اُٜ٘ل١ 
2

 ، ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ ٖٗٞٓ أُزٔضِخ ك٢ 

ٝؽٔب٣خ اُِـخ اٌََُ٘و٣ز٤خ ٖٓ اُزؾو٣ق ، اُز٢ ٛوأ ػ٤ِٜب  ػجو ، Vedaًزت اُل٤لا أُولٍخ 

اُؼٖٞه أُززب٤ُخ ، أكد ئ٠ُ ظٜٞه ُٜغبد رقزِق ػٖ اُِـخ األ٠ُٝ 
3

  (PANINI)،  ئم هبّ 

هبػلح  (4000)ثزؾ٤َِ ًَ ٓظبٛو اُِـخ اٌََُ٘و٣ز٤خ ٝ رو٤ٜ٘٘ب ٝ هل ثِـذ كهاٍزٚ اُ٘ؾ٣ٞخ 

ٗؾ٣ٞخ ، ر٤ٔيد ثب٤ُُْٞٔخ ٝ اإلهزٖبك ٝ اإلرَبم 
4
. 

 

       ٝ اُؾٚبهح اُؼوث٤خ ُْ رٌٖ ثٔ٘أٟ ػٖ ٛنٙ اُلهاٍبد ، كول رطوم ػِٔبؤٗب ئ٠ُ ًَ 

أَُـز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ ٝكـن ٜٓ٘ظ ّبَٓ ؿ٤و أْٜٗ ُْ ٣َٔٞٛب ثٖٔطِؾبرٜب ًٔب ٢ٛ ٓؼوٝكخ 

ا٤ُّٞ ، كزِٕٞٞا ئ٠ُ ٗزبئظ كه٤وخ رٚب٢ٛ اُ٘زبئظ اُز٢ رَٕٞ ئ٠ُ ػِٔبء اُـوة ك٢ ظَ 

اٍُٞبئَ اُؼـ٤ِٔـخ اُؾل٣ضخ 
5

   . 

 

                                                 
1
ك١ ٤ٍٍٞو كوك٣٘بٗل ، كهًٝ ك٢ األَُ٘خ اُؼبٓخ ، رو  ٕبُؼ اُووٓبك١ ٝ آفوٕٝ ، اُلاه اُؼوث٤خ ٌُِزبة ، رٌٞٗ ، ك ٛ ، -  

1985 ٓ ، 18.  
2

  .01 ، ٓ 1999أؽٔل ؽَب٢ٗ ، ٓجبؽش ك٢ اَُِب٤ٗبد ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، اُغيائو ، - 
3

  .12 ، 2005ٓ ، 02أؽٔل ٖٓٞٓ ، اَُِب٤ٗبد اُْ٘أح ٝ اُزطٞه ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، اُغيائو ، ٛ - 
4

  .14، ٣1979ٓ٘ظو، ػجل اُواعؾ٢، كوٚ اُِـخ ك٢ اٌُزت اُؼوث٤خ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، ث٤وٝد، ك ٛ، - 
5

ّزٞػ فٚوح ، اُجؾش اُٖٞر٢ ػ٘ل اُؼوة ، ٓغِخ أُٔبهٍبد اُِـ٣ٞخ ، عبٓؼخ ُٓٞٞك ٓؼٔو١، ر٤ي١ ٝىٝ ، : ٣٘ظو - 

  111 ، ٓ 2012اُؼلك اُؼبّو ، 



 

 

 (:Ferdinande de saussure 1857-1913دٞ عٛع١ش )ٌغا١ٔاخ  -

      أفلد اَُِب٤ٗبد ٓغ ٓطِغ اُووٕ اُؼْو٣ٖ روٍْ ؽلٝك ٓٞٙؼٜب ٝ ٜٓ٘غٜب اٗطالهب ٖٓ 

عِٔخ أُؾبٙواد اُز٢ أُوبٛب ك١ ٤ٍٍٞو ػ٠ِ ٛالثٚ ، ؽ٤ش اٍزطبع إٔ ٣إٌٍ ٓلهٍخ 

اٌشخـظ١ح اٌشئـ١غ١ح : " َُب٤ٗخ ؽل٣ضخ ، ٝكن ٓ٘ظٞه ػ٢ِٔ ، ٣وٍٞ هٓٚبٕ ػـجل اُزــٞاة 

فٟ ذغ١ـش ِـٛالـف اٌمـشْ اٌؼشـش٠ٓ ػـٍٝ ٔحـٛ ِٙـُ ، ٘ـٛ اٌٍـغٛٞ اٌغـ٠ٛغشٞ فـش٠ذ٠ـٕأذ 

" دٞ عٛع١ش
1

.  

،        ؽ٤ش أػطبٛب ٕجـخ ػ٤ِٔخ أٙؾذ رٚب٢ٛ اُزقٖٖبد اُؼ٤ِٔخ ، ٝ رٌٕٞ ٓوعؼب ُٜب

ِٓ ِشخؼ١اخ ػ١ٍّح ِخرٍفح ذحٌٛد -  اٌٍغا١ٔاخ–فثؼذِا اعرفادخ  : " أحّذ ٠ٛعف٣وٍٞ 

ٟ٘ األخشٜ إٌٝ ِشخؼ١ح فىش٠ح ذغرّذ ِٕٙا  اٌؼٍَٛ خٙاص٘ا اٌّفا١ّٟ٘ ٚ ِؼدّؼٙا 

 ".  اإلططالحٟ

ؿ٤ود اُلهاٍبد اَُِب٤ٗخ ٓب عؼِٜب رٚبهع اُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤خ ك٢ دٞ عٛع١ش       كأكٌبه 

اٛــِغ ػ٠ِ اُلهاٍبد  دٞ عٛع١ش فٚٞػٜب ُِٜٔ٘ظ اُؼ٢ِٔ ، ال ثأً ك٢ مُي إٔ ٗوٍٞ

أْ ِٛضٛع ػٍُ اٌٍــغح  " اَُِب٤ٗخ ٝ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ هبّ ثزٖؾ٤ؾٜب ٝٗولٛب ، ٤ُؼِٖ ثؼلٛب

ثٔؼ٠٘ إٔ رلهً ٖٓ ؽ٤ش ، " اٌٛحـــ١ذ ٚ اٌظح١ح ٘ٛ اٌٍغح فٟ حذ راذٙا ٚ ِٓ أخً راذٙا 

 ٢ٛ ٗلَٜب ٝ رظٜو ُِجبؽش ، ٝ ال ٣َزط٤غ إٔ ٣ـ٤و ٖٓ ٛج٤ؼبرٜب ٝ ػِٜٔب
2
. 

   ٝ ٣ؾبٍٝ إٔ ٣لهٍٜب كهاٍخ ٛج٤ؼ٤خ ٓٞٙٞػ٤خ رَزٜلف اٌُْق ػٖ ؽو٤وزٜب ٝفجب٣بٛب ، 

ٖٝٓ ٛ٘ب رز٤ٔي أٍٝ ٜٓٔخ َُِب٤ٗبد ك٢ ٕٝق ًَ اُٞهبئغ اُقبٕخ ثبُِـخ ، ٝ ٖٓ أُؼِّٞ إٔ 

 ََ اَُِب٤ٗبد ، إٔجؾذ ك٢ ؽوَ اُجؾٞس اإلَٗب٣٘خ ٓوًي اٍزوطبة ثال ٓ٘بىع ، كٖبهد ع

اُؼِّٞ ٍٞاء ك٢ ٓ٘بٛظ ثؾضٜب أٝ رول٣و ؽ٤ِٖزٜب اُؼ٤ِٔخ روعغ ئ٠ُ ٛنا اُؼِْ ٝ ئ٠ُ ٓب ٣ووه 

ٖٓ روبه٣و ػ٤ِٔخ ٝ ٛوائن ك٢ اُجؾش ٝ اإلٍزقالٓ 
3

 . 

 

                                                 
1

هٓٚبٕ ػجل اُزٞاة ، اُلهً اُِـ١ٞ ث٤ٖ اُضواس ٝ أُؼبٕوح ، ٓؾبٙوح أُو٤ذ ك٢ اُ٘لٝح اُل٤ُٝخ ؽٍٞ ٌٓبٗخ اُِـخ - 

  .2000 ٗٞكٔجو 8-6اُؼوث٤خ ٖٓ اُِـبد اُؼب٤ُٔخ ، أُغٌِ األػ٠ِ اُِـخ ُِـخ اُؼوث٤خ ، اُغيائو 

.38أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ : ٣٘ظو - 
2
  

 .19كو٣ل٣٘بٗل ك١ ٣ٍَٞو ، كهًٝ ك٢ األَُ٘خ اُؼبٓخ ، ٓ - 
3
  



 

 

    linguistisqueذؼش٠ف اٌٍغا١ٔاخ  -1

ٛٞ االّ ٝ ا٤َُٖ ٝ إُ٘ٞ إَٔ ٕؾ٤ؼ ٝاؽل ٣لٍ ػ٠ِ ٍٛٞ : عبء ك٢ َُبٕ اُؼوة  :     ٌغح

ُط٤ق ؿ٤و ثبئٖ ك٢ ػٚٞ ، أٝك٢ ؿ٤وٙ ٖٓ مُي اَُِبٕ كٜٞ ٓؼوٝف ٝ اُغٔغ اَُِٖ ، ئما 

ًضو ك٢ٜ أَُ٘خ ٝ ٣وبٍ َُ٘زٚ ٝ ئما أفنرٚ ثَِبٗي 
1
. 

 :٠مٛي األػشٝ

 أٟ اذرٕٟ ٌغاْ ال أعش تٙا       ِٓ ػٍٛ ال ػدة ف١ٙا ٚ ال عخش

 :    ٣وٍٞ ٛوكخ 

ــا              أٔـٕٟ ٌَتغدُس تّـُٛ٘سْٛ فَتمِقشْل  ُٕٙس ُـس ٌْلغـ ٍْلغُسـٕٕـٟ أ ـ  ٚ إرا ذَـت

 

 ك٢ ٓبكح َُٖ ، اَُِبٕ اُغبهؽخ ٝهٞرٜب ٝهُٞٚ رؼب٠ُ (٘ــ565)    ٣وٍٞ اُواؿت األٕلب٢ٗ 

 " ٚ احًٍ ػمذج ِٓ ٌغأٟ" ػ٠ِ َُبٕ ٠ٍٞٓ ػ٤ِٚ ٍالّ 
2

ٝهُٞٚ ... ٣ؼ٢٘ ثٚ ٖٓ هٞح َُبٗٚ 

ُْل " رؼب٠ُ  ٌْلٛأِقىُس ُْل ٚ أَت َٕترِقىُس ٌْلغِق رِقالَتفُس أ "ٚإخْل
3

 .ئّبهح ئ٠ُ ئفزالف اُِـبد ، 

ب ُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ  (808)    ٗغل اثٖ فِلٕٝ  هل اٍزقلّ ٖٓطِؼ اَُِبٕ، ثٕٞلٚ ٓٞٙٞػ 

ب ٝ ٓإُٞك ب ئم أٗٚ أكوك كٖال  ك٢ ٓولٓزٚ ػ٘ٞٗٚ ة  صْ أكهط " ك٢ ػِّٞ اَُِبٕ اُؼوث٢" ّبئؼ 

 ػِْ األكة – ػِْ اُج٤بٕ – ػِْ اُِـخ –رؾذ ٛنا اُؼ٘ٞإ ػِْ اُ٘ؾٞ 
4
. 

 

 :اٌٍغاْ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ -

     ُول ٝهك ُلع اَُِبٕ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ُِلالُخ ػ٠ِ اُ٘ظبّ اُزٞا٢ِٕ أُزلاٍٝ ث٤ٖ أكواك 

تٟ : " أُغزٔغ اُجْو١ ٖٓ مُي هُٞٚ رؼب٠ُ شَت ُْس ػَت ا ا ٌِقغَت َ٘تزَت دّٟ ٚ  ِٗق أػْل ذُسْٚ إٌَت١ْل ٍْلحَت ْٞل ٠َت ُْس اٌزِق ا ٌِقغَت

" ِث١ٓ
5
. 

                                                 

.320ٓ  (ٕ-ً-ٍ )أؽٔل ؽ٤له ، كاه اُٖبكه، ُج٘بٕ، ٓبكح . ، رو ػبٓو 07اَُِبٕ، ٓظ : اثٖ ٓ٘ظٞه- 
1
  

.28:  ٍٞهح ٛٚ- 
2
  

.22: ٍٞهح اُوّٝ - 
3
  

.17، ٓ 2009ػجل اٌُو٣ْ ٓغبٛل، ػِْ اَُِبٕ اُؼوث٢، كاه أٍبٓخ ُِْ٘و، األهكٕ، -
4
  

.103: ٍٞهح اُ٘ؾَ- 
5
  



 

 

     كبَُِبٕ ٛٞ ٗظبّ رٞا٢ِٕ ػ٘ل األكواك ٣إك١ هٍبُخ رج٤ِـ٤خ رٞا٤ِٕخ 
1

.  

٣لٍ ػ٠ِ ٗظبّ رٞا٢ِٕ  هبئْ  ثنارٚ ٝ ٛنا اُ٘ظبّ ٣ٔزٌِٚ ًَ كوك ٓزٌِْ :        اططالًحا 

َٓزٔغ ٣٘ز٢ٔ ئ٠ُ ٓغزٔغ ُٚ ف٤ٕٖٞبرٚ اُضوبك٤خ ، ٝ ٛٞ ٗظبّ ٖٓ األكُخ أُزٞاٙغ ػ٤ِٜب ثَ 

ٛٞ ٗظبّ ٖٓ اُٞؽلاد ٣زٞإَ ثؼٜٚب ثجؼ٘ ثٌَْ ػغ٤ت ٝ رزوبثَ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ك٢ َٓزٟٞ 

ٝاؽل 
2
. 

      رٌبك ؿبُج٤خ األثؾبس اَُِب٤ٗخ رزلن ػ٠ِ إٔ ٓلّٜٞ اَُِب٤ٗبد ئٗٔب ٣طِن ػ٠ِ اُلهاٍخ 

اُؼ٤ِٔخ ٝ أُٞٙٞػ٤خ ُِؾلس اَُِب٢ٗ ، ؽ٤ش ظٜود ًؼِْ ك٢ ثلا٣خ اُووٕ أُب٢ٙ ػ٠ِ ٣ل 

اُؼبُْ ا٣ََُٞو١ ك١ ٤ٍٍٞو 
3

 1826، ٝ اٍزؼَٔ ٛنا أُٖطِؼ ألٍٝ ٓوح ك٢ أُٔب٤ٗب ٍ٘خ 

linguistiq  صْ ك٢ كوَٗب صْ اٗغِزوا 
4
. 

 س٠ٕٛ  ك٤وٍٞ إٔ أٍٝ اٍزؼٔبٍ ٌُِٔخ اَُِب٤ٗبد اٍزؼِٜٔب Mounanِٛٔاْ     أٓب 

Rinaurd    (ِؤٌفاخ ِٓ أشؼاس اٌدٛاٌح)  ك٢ ٓإُل1816ٚ ٍ٘خ 

      ٝ اَُِب٤ٗبد ػِْ ؽل٣ش ،ٝ ػ٘لٓب ٗوٍٞ ؽل٣ش ٗوٖل ػِْ هبئْ ػ٠ِ ٜٓ٘غ٤خ، ٝ أٌٍ 

ػ٤ِٔخ 
5

 : ٝك٤ٔب ٢ِ٣ رؼو٣ق اَُِب٤ٗبد 

 .اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ُِـخ اإلَٗب٤ٗخ -1

 .كهاٍخ اَُِبٕ اُجْو١ كهاٍخ ػ٤ِٔخ ٝٓٞٙٞػ٤خ -2

َٗجخ ئ٠ُ اُؼِْ ٝ كهاٍخ اُِـخ ٝ ثؾضٜب ػٖ ٛو٣ن ٓـــالؽظبد اُزـ٘ظ٤ٔ٤خ  : اٌؼ١ٍّح:           أ

 .ٝ اُزغو٣ج٤خ اُز٢ ٣ٌٖٔ ئرجبػٜب ثبالٍز٘بك ئ٠ُ ٗظو٣خ ػبٓخ

َٗجخ ئ٠ُ أُٞٙٞع ٝ ٛٞ ْٓزن ٖٓ أُٞٙٞع إٔ ًَ ٓب ٣ٞعل    : اٌّٛضٛػ١ح:          ب 

 ك٢ األػ٤بٕ ٝ اُؼبُْ اُقبهع٢ ك٢ ٓوبثَ اُؼبُْ اُلاف٢ِ أٝ اُناد رزطِت اُزؾون ٖٓ 

 

                                                 

.70، 1984ٓػجل اُوؽٔبٕ ثٖ فِلٕٝ، أُولٓخ، اُلاه اُز٤َٗٞخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، رٌٞٗ، ك ٛ، - 
1
  

.06 ، ٓ 2009 ، 2أؽٔل ؽَب٢ٗ ، كهاٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، اُغيائو ، ٛ : ٣٘ظو - 
2
  

3
- Dictionnaire de français , larausse , paris France , 2008 , p 239. 

.09 ، 2002ٓ ، 01فُٞخ ٛبُت اإلثوا٢ٔ٤ٛ ، ٓجبكب ك٢ اَُِب٤ٗبد ، كاه اُوٖجخ ُِْ٘و ، اُغيائو ، ٛ - 
4
  

.14أؽٔل ؽَب٢ٗ ، ٓجبؽش ك٢ اَُِب٤ٗبد ، ٓوعغ ٍبثن ، ٓ : ٣٘ظو - 
5
  



 

 

االكزواٙبد أُزؼِوخ ثبُجؾش اُِـ١ٞ ، ٝ الثل ٖٓ ئرجبع أٍب٤ُت ٝاٙؾخ أُالئٔخ ُِزؾ٤َِ 

اُِـ١ٞ 
1
. 

أْ ِٛضٛع ػٍُ اٌٍغح : "  هلّ ُ٘ب رؼو٣ق اَُِب٤ٗبد ثوُٞٚ دٞ عٛع١ش          ًٔب ٗغل إٔ 

، ٝ ٣زٖٚٔ ٛنا اُزؼو٣ق " اٌٛح١ذ اٌظـح١ح ٘ـٛ اٌٍغح ِؼرثـشج فٟ راذٙا ٚ ِٓ أخــً راذٙا 

 :ٓب ٢ِ٣ 

اُِـخ اُز٢ ٣لهٍٜب ػِْ اَُِب٤ٗبد ٤َُذ ُـخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُِـبد كوؿْ اإلفزالكبد ث٤ٖ اُِـبد  - أ

ئال إٔ رٔخ إٍٔٞ ٝ فٖبئٔ عٞٛو٣خ ث٤ٜ٘ب ٝ ٢ٛ إٔ ًال ٜٓ٘ب ُـخ ماد ٗظبّ اعزٔبػ٢ 

 .ٓؼ٤ٖ رزؼِٔٚ عٔبػخ ٓؼ٤٘خ 

 .ك٢ مارٜب إٔ رلهً ٖٓ ؽ٤ش ٢ٛ ٝ رظٜو ُِجبؽش ال ٣َزط٤غ إٔ ٣ـ٤و ك٢ ٛج٤ؼبرٜب - ة

 .  ٖٓ أعَ مارٜب إٔ ٣لهٍٜب كهاٍخ ٓٞٙٞػ٤خ رَزٜلف اٌُْق ػٖ ؽو٤وزٜب - ط

 

 :     ِٛضٛػٙا

     إ اَُِب٤ٗبد ػِْ ٣ٔزِي ًَ اُق٤ٕٖٞبد أُؼوك٤خ اُز٢ ر٤ٔيٙ ػٔب ٍٞاٙ ٖٓ اُؼِّٞ 

اإلَٗب٤ٗخ األفوٟ ٖٓ ؽ٤ش األٌٍ اُلَِل٤خ ٝ أُٜ٘ظ ٝ أُلب٤ْٛ ٝ اإلٕطالؽبد ، ث٤ل إٔ ٓب 

روز٤ٚٚ اُٚوٝهح اُؼ٤ِٔخ ٛٞ أٗٚ الثل ٌَُ ػِْ ٖٓ ٓٞٙٞع ٣ؼل ٓبكرٚ  اُز٢ رقٚغ 

 .إلعواءارٚ اُزطج٤و٤خ

     رؾلك اَُِب٤ٗبد ٓٞٙٞػٜب ٖٓ أُبكح اُِـ٣ٞخ اُؼبٓخ أُٞكٞهح اُٞهبئغ ، ٝ اُز٢ رْبهًٜب 

٠رىْٛ  ِٛضٛع ػٍُ ": ٓٞٙٞػٜب ثوُٞٚ  (دٞ عٛع١ش )ك٤ٜب اُؼِّٞ األفوٟ ، ٝ ؽلك 

اٌٍغاْ أٚ ِادذٗ أٚال ِٓ خ١ّغ ِظا٘ش اٌٍغح اإلٔغا١ٔح ، ٚ ذؼث١شاذٙا ، عٛاء ِٕٙا ٌغح 

اٌشؼٛب اٌثذائ١ح ، أٚ اٌشؼٛب اٌّحرضشج ، ٚعٛاء ذؼٍك األِش تاٌؼظٛس اٌّغشلح فٟ اٌمذَ ، 

 ٔمظذ اٌؼظٛس اٌىالع١ى١ح ، أٚ ػظٛس ػٙذ اإلٔحطاط ، آخز٠ٓ تؼ١ٓ اإلػرثاس تإٌغثح ٌىً 

 

                                                 

.14 ،  ٓ 2011 ، 01ػبٛق كَٚ ٓؾٔل ، ٓولٓخ ك٢ اَُِب٤ٗبد ، كاه ا٤َُٔوح ُِْ٘و،  ، ػٔبٕ ٛ - 
1
  



 

 

ذؼ١ٓ ػٍٝ  (...)ِشحٍح، ال اٌٍغح اٌغ١ٍّح اٌّّراصج فمظ، تً خ١ّغ أضاف اٌرؼث١ش ٚ أشىاٌٗ 

ػٍُ اٌٍغاْ أْ ٠ؼرثش إٌظٛص اٌّىرٛتح ، ِاداِد ٟ٘ ٚحذ٘ا لادسج ػٍٝ أْ ذدؼٍٗ ٠ؼشف 

"أطٕاف اٌرشاو١ة اٌخاطح ِٕٙا ، ٚ اٌؼر١مح خّذا
1
اٌفىشج األعاع١ح اٌرٟ ذمَٛ  "ٝ ٤ٚ٣ق 

ػ١ٍٙا ِحاضشذٕا ، ٟٚ٘ أْ ِٛضٛع ػٍُ اٌٍغاْ اٌحك ، ٚ اٌٛح١ذ ، إّٔا ٘ٛ اٌٍغاْ ِؼرثًشا 

"فٟ راذٗ ٌٚزاذٗ 
2

.  

إ اَُِبٕ ٛٞ ٓٞٙٞع اَُِب٤ٗبد ألٗٚ ٣زٞكو ػ٠ِ اُ٘ظبّ ، ٝ ٖٓ صْ رٌٖ اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ     

 .رؾون أًجو هله ٖٓ اُزغو٣ل ٝ اُزٔبٍي

 :   ِٙاَ اٌٍغا١ٔاخ 

 : رَؼ٠ اَُِب٤ٗبد ُزؾو٤ن عِٔخ ٖٓ أُٜبّ رزٔضَ ك٢ ٓب ٢ِ٣ 

ٓؼوكخ أٍواه اَُِبٕ ، ٖٓ ؽ٤ش ٛٞ ظبٛوح ئَٗب٤ٗخ ٛبٓخ ك٢ اُٞعٞك اُجْو٣خ  -1
3

  ٣ؼ٢٘ 

ثإٔ ٜٓٔخ  (ك١ ٤ٍٍٞو )كهاٍخ ع٤ٔغ اُِـبد كٕٝ اٍزض٘بء ٝ ٛٞ ٓب ٣إًلٙ هٍٞ 

إٔ رٖق ٝرإهؿ ع٤ٔغ إٔ٘بف اُِـبد ، اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رزَٕٞ ئ٤ُٜب " اَُِب٤ٗبد ٢ٛ 

ٓٔب ٣وز٢ٚ اُزبه٣ـ ُِـبد ، اُلوك٣خ ماد هواثخ أُْزوًخ ٝ ئػبكح ث٘بء  اُِـبد 

األ٤ِٕخ األّ ، ٌَُ أٍوح ُـ٣ٞخ هله أَُزطبع 
4
. 

 اٌُْق ػٖ اُج٠٘ اُ٘ؾ٣ٞخ، اُٖٞر٤خ ٝ اُلال٤ُخ ُِـبد ٝ ٓؼوكخ ٝظبئلٜب اُؼبٓخ  -2

ٍُِٕٞٞ ئ٠ُ ٝٙغ هٞاػل ٤ًِخ 
5
. 

 رؾل٣ل فٖبئٔ اُؼ٤ِٔخ اُزِلظ٤خ ، ٝ ؽٖو اُؼٞائن اُؼ٣ٞٚخ ، اُ٘ل٤َخ ٝ اإلعزٔبػ٤خ  -3

َم ٍج٤ِٜب ْٞ  .اُز٢ رَؼ 

 

 

                                                 

.18 ، ٓ 2008كو٣ل٣٘بٗل ك١ ٤ٍٍٞو ، ٓؾبٙواد ك٢ ػِْ اَُِبٕ اُؼبّ ، رو ، ػجل اُوبكه ه٢٘٤٘ ، أُـوة ، ك ٛ ، - 
1
 

.344أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ - 
2
 

.15أؽٔل ؽَب٢ٗ ، ٓجبؽش ك٢ اَُِب٤ٗبد ، ٓ : ٣٘ظو - 
3
  

.18أُوعغ ٍبثن ، ٓ - 
4
  

.15أؽٔل ٖٓٞٓ ، اَُِب٤ٗبد اُْ٘أح ٝ اُزطٞه ، ٓ - 
5
  



 

 

اًزْبف اُوٞا٤ٖٗ ا٤ُ٘ٔٚخ اُز٢ رزؾٌْ ك٢ اُج٤٘خ اُغٞٛو٣خ َُِبٕ  -4
1

.  

 .ثإٔ رَٖ ئ٠ُ رؼوك٤ٜب اُقبٓ-  اَُِب٤ٗبد–إٔ رؾلك ٗطبهٜب  -5

ٝ ثزب٢ُ رزٔضَ أٍٝ ٜٓٔخ اَُِب٤ٗبد ك٢ ٕٝق ًَ اُٞهبئغ اُقبٕخ  ثبُـخ اُز٢ ٣ٌٖٔ 

 .ٓالؽظزٜب

 

 اٌٍغا١ٔاخ إٌظش٠ح ٚ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

      رغزٔغ اُلهاٍبد اُؾل٣ضخ ػ٠ِ إٔ ػِْ اُِـخ أٝ اَُِب٤ٗبد ٣٘وَْ ثلٝهٙ ئ٠ُ ه٤َٖٔ ئص٤ٖ٘ ، 

ٝ اَُِب٤ٗبد   Linguistique théoriqueٛٔب اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ

 .   Linguistique Appliquéeاُزطـج٤و٤خ

      ئما ًبٗذ اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ رؼ٢٘ ثز٤ٕٞق اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ، ًبألٕٞاد ، ٝ اُل٤ٗٞٔبد 

ٝ اُلالُخ ٝ اُٖوف ٝ اُ٘ؾٞ ٝ اُؼوٝٗ ٝ اُجالؿخ ، ٝ أؽٌبٜٓب ٗظو٣ب ، كإ اَُِب٤ٗبد 

اُزطج٤و٤خ رؼـ٢٘ ثغٞاٗجٜب اُزطج٤ـو٤خ ، ثـٔب ٣قلّ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ رٞظ٤ق عٞاٗجٜب األٍب٤ٍخ 

ٝ اإلٗزبع٤خ ، َُٔزؼ٢ِٔ اُِـخ 
2
. 

      ئٕ اػزٔبك اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ػ٠ِ ػِْ اُِـخ اُ٘ظو١ ك٢ رطج٤ن اُ٘ظو٣بد ، ٝ رغ٤َل 

ٖٕٜٗٞب ، ٝ ئعواء اُلهاٍبد اُزطج٤و٤خ ػ٤ِٜب ، ٝ كهاٍخ  اُ٘زبئظ أُزَٕٞ ئ٤ُٜب ٝ اُزؾون 

ٜٓ٘ب ، ثبإلٙبكخ ئ٠ُ ئعواء اُجل٣َ اُ٘ٞػ٢ ػ٤ِٜب ، عؼَ اٌُض٤و٣ٖ ٣زٖٞهٕ إٔ اَُِب٤ٗبد 

اُزطج٤و٤خ ٢ٛ رطج٤ن ػبّ ُؼِْ اُِـخ اُ٘ظو١ ، ٝ ٛٞ رٖٞه ؿ٤و ٕؾ٤ؼ 
3

ٛنا "  ، مُي إٔ 

اُؼِْ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٤ٌُ رطج٤وب ُؼِْ اُِـخ اُ٘ظو٣خ ، ٝ ٤ٌُ ُٚ ٗظو٣خ ك٢ مارٚ ، ٝ ئٗٔب 

ٛٞ ٤ٓلإ رِزو٢ ك٤ٚ ػِّٞ ٓقزِلخ ؽ٤ٖ رزؾلٟ ُٔؼبُغخ اُِـخ اإلَٗب٤ٗخ ،  أٝ ٛٞ ػِْ مٝ أٗظٔخ 

" ػ٤ِٔخ ٓزؼلكح رَزٔل ٗزبئغٜب ك٢ رؾل٣ل أٌُْالد اُِـ٣ٞخ ، ٝ ك٢ ٝٙغ اُؾٍِٞ ُٜب 
4

              . 

                                                 

.18أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ - 
1
  

2
 ، ٓ 2002 ، ٣01٘ظو ػجل اُوبكه ػجل اُغ٤َِ ، ػِْ اَُِب٤ٗبد اُؾل٣ش ، كاه اُٖلبء  ُِطجبػخ ، ػٔبٕ ، األهكٕ ، ٛ -  

63.  

.10، ٓ 1995ػجل اُواعؾ٢، ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ٝ رؼ٤ِْ اُؼوث٤خ، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ اإلٌٍ٘له٣خ، ك ٛ، : ٣٘ظو- 
3
  

.12أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ - 
4
  



 

 

       ٝ ث٘بءا ػ٤ِٚ ، ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رَزــٔل ٖٓ اَُِـــب٤ٗبد اُ٘ظــــو٣خ 

أُلب٤ْٛ ٝ األكٝاد ٝ أُٖطِؾبد ، ٝ أٓب اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ك٢ٜ ئٛبه ٗظو١ ػبّ ٣َْٔ 

ػ٠ِ أُبكح اُ٘ظو٣خ ٝ أُٜ٘غ٤خ ٝ االٕطالؽ٤خ ، ٝ رل٤ل اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٖٓ اَُِب٤ٗبد 

 اُ٘ظو٣خ ،

 ٓؼ٤٘خ ، ًزؼ٤ِْ اُِـخ ٕ      كَ٘ــزؼ٤ٖ ثٜـنٙ أُبكح ٓــــٖ أعَ اُزطج٤ـــن اَُِبٗــ٢ ك٢ ٤ٓبك١

األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ، ٝٝٙغ ثوآظ كهاٍخ ُجؼ٘ اُز٣َٞبد اُلها٤ٍخ ، ٝ ثبُزب٢ُ إٔ اَُِب٤ٗبد 

 :اُ٘ظو٣خ ٢ٛ كوع ٖٓ كوٝع اَُِب٤ٗبد رٔضَ اُغبٗت اُ٘ظو١ ُٜب ٝ ٖٓ رؼو٣لبرٜب 

ػِْ َٓزوــَ ، ٣ـلهً اُِـخ ػ٠ِ ٜٓ٘ــظ ػ٢ِٔ ، ٝ ثطبثغ رغو٣ل١ ،  :         اٌرؼش٠ف األٚي

  ِؼ١اسٞٝ Descriptiveٌ٤ُ   ٚطفٟٝ ٛنا اُطبثغ اُزغو٣ل١ هاعغ ًٕٞ اَُِب٤ٗبد ػِْ 

Prescriptive  
1
. 

اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ رو٢ٓ ئ٠ُ ٕٞؽ اُ٘ظو٣خ ُج٤٘خ اُِـخ ٝٝظبئلٜب ، :        اٌرؼش٠ف اٌثأٟ 

ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ اُزطج٤وبد اُؼ٤ِٔخ 
2

.  

 

ا ػ٠ِ ٛنا ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ إٔ ٛنٙ اُزؼو٣لبد رزلن ػٖ ًٕٞ ، اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ        ٝ ث٘بء 

٢ٛ ئٛبه ٗظو١ ٓٞٙٞػٚ ُـ١ٞ، ٜٓ٘غٚ ٕٝل٢ ال ٓؼ٤به١ ، ٣ولّ عِٔخ ٖٓ اُؾوبئن ػٖ 

 .اُِـخ كٕٝ اُ٘ظو ، ك٢ ئٌٓب٤ٗخ رطج٤وٜب أٝ ػلّ رطج٤وٜب 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.24أُوعغ اَُبثن، ٓ - 
1
  

.42 ، ٓ 2004 ، 1ٓؾٔل ٣ٌٞٗ ػ٢ِ ، ٓلفَ ئ٠ُ اَُِب٤ٗبد ، كاه اٌُزبة اُغل٣ل أُزؾلح ، ث٤وٝد ، ٛ - 
2
  



 

 

 :أِا اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح فٟٙ 

ٛٞ ػِْ ٤ٍٜٝ ٣ٔضَ عَو  ٣وثٜ اُؼِّٞ اُز٢ رؼبُظ اُْ٘بٛ اإلَٗب٢ٗ :       اٌرؼش٠ف األٚي

 ًؼِّٞ اُِـخ ٝ اُ٘لٌ ٝ اإلعزٔبع ٝ اُزوث٤خ
1

 . 

٣لهً ٗزبئظ اُلهاٍبد اُؼ٤ِٔخ ُِـخ ، رطج٤و٤ب ، ؽَت اُوٞاػل ٝ اُطوائن :     اٌرؼش٠ف اٌثأٟ 

 اُز٢ ٣ؼزٔلٛب ، ٍٞاء ك٢ ُـخ ٝاؽلح أٝ ث٤ٖ ُـز٤ٖ أٝ أًضو
2
. 

 ٛج٤ؼخ اُِـخ، ٖٓ أعَ رؾ٤َٖ ًلبءح ٕٛٞ اٍزؼٔبٍ ٓب رٞاكو ُل٣٘ب، ع:        اٌرؼش٠ف اٌثاٌث

ػَٔ ػ٢ِٔ ٓب رٌٕٞ اُِـخ اُؼٖ٘و األٍب٢ٍ ك٤ٚ 
3
. 

      ٓب ٣ٌٔ٘٘ب اٍزقالٕٚ ٖٓ ٛنٙ اُزؼو٣لبد ، إٔ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ػِْ ؽل٣ش رٜزْ ثزوعٔخ 

أُلب٤ْٛ األٍب٤ٍخ ، ثـ٤خ ئ٣غبك اُؾٍِٞ أٌُٔ٘خ ُٔقزِق أُْبًَ اُِـ٣ٞخ ، فبٕخ ٓب ٣زؼِن 

ثٔغبٍ رؼ٤ِْ اُِـبد ، ٝٓ٘ٚ اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ٖٓ اُ٘ظو٣خ ، أٓب اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٢ٛ 

 .رطج٤ن ُٜنٙ اُ٘ظو٣خ ٝ ثبُزب٢ُ كٌالٛٔب ٣ٌَٔ ا٥فو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.17أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ -  1
  

.14 ، ٓ 2009 ، 04ٕبُؼ ثِؼ٤ل ،كهًٝ ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، كاه ٛٞٓٚ ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و ، اُغيائو ، ٛ - 
2
  

3
 ، 1976 ، اُوثبٛ ، 01 ، ط 14ًٞهك٣و ، ٓلفَ ئ٠ُ اُِـ٣ٞبد اُزطج٤و٤خ ، رو عٔبٍ ٕجو١ ، ٓغِخ اَُِبٕ اُؼوث٢ ، ٓظ  - 

 ٓ46 . 



 

 

 اٌفشق ت١ٓ اٌٍغا١ٔاخ إٌظش٠ح ٚ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

  

اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ئٛبه ٗظو١ ػبّ ٣ْزَٔ أُبكح اُ٘ظو٣خ ، أُٜ٘غ٤خ ٝ اإلٕطالؽ٤خ ، أٓب  -

اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رٜلف ئ٠ُ ٝٙغ اُ٘ظو٣بد ٓٞٙغ االفزجبه ٝ اُزغو٣ت 
1
. 

اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ أػْ ٝ أٍجن ، ٝ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ فبٕخ ، ثٔؼ٠٘ ُٜب كوٝع ٝ رأر٢  -

ا ُٖ٘ٞٓ اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ  .رغ٤َل 

اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ روزوػ ؽِٞال ٝ ال ر٘ظو ك٢ ئٌٓب٤ٗخ رطج٤وٜب ، ك٢ ؽ٤ٖ رلهً اَُِب٤ٗبد  -

 . رِي اُؾٍِٞ ٝ رجؾش ك٢ ٤ًل٤خ رغ٤َلٛب أ١ ئ٣غبك ؽٍِٞ ٌُِْٔخ  رقٔ اُِـخحاُزطج٤و٢

ر٘ظو اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزِو٢ ٝ اإلًزَبة ٝ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ر٘ظو ك٢ ٓٔبهٍخ  -

اُِـخ 
2

 . 

رلهً اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ، اُِـخ ك٢ مارٜب ٝ ٖٓ أعَ مارٜب ، ك٢ ؽ٤ٖ رلهً اَُِب٤ٗبد  -

 .اُزطج٤و٤خ اُِـخ ألؿواٗ رؼ٤ِٔخ ، ٝ ؿ٤و رؼ٤ٔ٤ِخ

٣ـِت ػ٠ِ اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ اُغبٗت إُٞل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ، أٓب أُؼ٤به١ كٜٞ اُـبُت ػ٠ِ  -

اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ 
3

 . 

٣جلٝ ُ٘ب إٔ اُؼالهخ ث٤ٖ اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ٝ اُزطج٤و٤خ ؿ٤و هبئٔخ ظبٛو٣ب ، ث٤ل أٗ٘ب ئما رأِٓ٘ب  -

اُؼ٤ِٖٔ رج٤ٖ ُلٟ ٓلٟ ِٕخ ث٤ٜ٘ٔب ، ك٢ٜ ػالهخ رأص٤و ٝ رأصو ، أفن ٝ ػطبء مُي إٔ ًالٛٔب 

٣ؾزبط ئ٠ُ ا٥فو كبَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ رغل ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٤ٓلاٗب ػ٤ِٔب الفزجبه 

 :ٗظو٣زٜب ٝ ٗزبئغٜب اُؼ٤ِٔخ 

 

 

 

                                                 

.48أُوعغ اَُبثن، ٓ - 
1
 

.15أُوعغ اَُبثن، ٓ - 
2
  

3
٤ٓـــْبٍ ٓب ًبهس ، هٚب٣ب ك٢ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ، رو ، ػجل اُغٞاك رٞك٤ن ٓؾٔٞك ، أُغٌِ األػ٠ِ ُِضوبكخ ، اُوبٛوح ، -  

 . 24 ، ٓ 2005ٖٓو ، ك ٛ ، 



 

     

   ٝ ٖٓ ٛ٘ب ِٗٔؼ إٔ ًَ ٖٓ اُؼوة ٝ اُـوة  اٛزٔزب ثلهاٍخ اُِـخ ، كٔب هلٓزٚ اُلهاٍخ 

اُؼوث٤خ  ٍجن ثووٕٝ ٓب رِٕٞذ ئ٤ُٚ اَُِب٤ٗبد اُؾل٣ضخ ، ؿ٤و إٔ ٓغوٟ اُلهاٍخ اَُِب٤ٗخ أفن 

ٛبثغ اُؼ٤ِٔخ ، ٝ أُٞٙٞػ٤خ  ٝكن ٜٓ٘ظ كٝ ٤ٍٍٞو ، ٓب أكٟ ئُـــ٠ ْٗــــأح اَُِب٤ٗبد 

اُؾل٣ضخ ثــلوٝػٜب أُقــزِلخ ٓــ٘ــٜب ، اَُِب٤ٗــبد اُ٘ظــو٣خ  اُزــ٢ ٓــضِــذ اُغبٗت اُ٘ظـــو١ 

 اُزطج٤و٤خ اُز٢ رٜزْ ثزطج٤ن اُ٘زبئظ اُِـ٣ٞخ ٓؾَ اُزطج٤ن ، ٝٛٞ ٓب اٛزٔذ ثٚ دٝ اَُِب٤ٗب

 .اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ثاػزجبهٛب ػِْ ث٢٘٤ رق٢ٖٖ ،  رَٔل ٓٞهؼٜب ٛنا ٖٓ ٛج٤ؼخ ٓٞٙٞػٜب

كٌِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ  Didactique          أٓب ئما ػوع٘ب ئ٠ُ ٖٓطِؼ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

٢ٛ: 

 

َْ ، أ١ ٝٙغ ٍٔخ أٝ ػالٓخ ٖٓ : ُـخ  -1 ٖٓله ٕ٘بػ٢ ٌُِٔخ رؼ٤ِْ ، ْٓزوخ ٖٓ كؼَ َػَِّ

اُؼالٓبد ُِلالُخ ػ٠ِ ٢ّء كٕٝ ئؽٚبهٙ 
1
. 

٤ِْ ٖٓ هّٞ ػِٔبء ك٤ٜٔب ع٤ٔؼب ، هبٍ اثٖ  - ْ  ، ٝػ  ب ٝهعَ ػبُِ  ٔ َْ ػِ اُؼِْ ٗو٤٘ اُغَٜ ، َػِِ

ُّ ، ٝ ػالٓخ ئما ثبُـذ ك٢ ٕٝلٚ ثبُؼِْ أ١ ػبُْ  ٍَ ٝ ُػالَ ِّ اُوعب اُؾٌـــْ ٍٞاء ػ٘ل َػال

ا ، ٝ اُٜبء ُِٔجبُـخ ًأْٜٗ ٣و٣لٕٝ كا٤ٛخ ٖٓ هّٞ ػال٤ٖٓ ، ٝ َػُِٔذ ا٢ُْء أػِٔٚ ِػِٔب  عل 

ػوكزٚ 
2
. 

ُْ ، ُوُٞٚ ػَي ٝعَ  - ُْ ٝ اَُؼبُِ َْ ٖٓ ٕلبِد هللا ػي ٝ عَ اَُؼَِ ٍَتكَت " َػَِ َٚت ٌَت١ْلظَت اٌَّزِقٞ خَت أَت

قُس اٌؼَتٍِق١ُ ًَ الَت َٛت اٌخَت َٝت ٚ ُ٘س ُْل تٍَت ثْلٍَٙت ِِق ٍُسكَت  ْْل ٠َتخْل ٍس ػٍَٝت أَت عَت تِقمَتادِق ََت اٚاخَت ٚ األَتسْل َّت " ًُ اٌغَت
3

 . 

رَتؼَتاي: " هبٍ ػيَّ ٝعَ  ُّس ٌْل ثِق١شُس ا ٌْلىَت جِق ا َٙتادَت ُُس اٌغَت١ْلةَت ٚ اٌشَت اٌِق "ػَت
4

.  

 ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ إٔ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٛــ٢ اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ُطوائن اُزله٣ـــٌ : اططالحا –  2

 ٢ٛ اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ  " (   Brousseua   1981تشٚعٛ )ٝ رو٤٘برٚ ، ؽ٤ش ٣ؼوكٜب 

 

                                                 

.40 ، ٓ 2009، ٛجبػخ ٝ ْٗو اهثل ، األهكٕ ، " كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ رطج٤و٤خ " ٍؼ٤ل ، ٤ًؾَ ، رؼ٤ٔ٤ِخ اُزوعٔخ - 
1
  

.28اثٖ ٓ٘ظٞه، اَُِبٕ، ٓ - 
2
  

.81ٍٞهح ٣ٌ ، - 
3
  

.48ٍٞهح ٍجأ - 
4
  



 

 

ُز٘ظ٤ْ ٝٙؼ٤بد اُزؼِْ ، اُز٢ ٣٘ـــلهط ك٤ٜب اُطبُـــت ُجِٞؽ أٛـلاف أُـــؼوكــ٤خ ،ػوـــ٤ِخ 

"أٝ ٝعلا٤ٗخ أٝ ٗلٌ ؽو٤ًخ
1
. 

ِدّــــٛػح طـــشق ٚ أعاٌــــ١ة   ( : " Maialaret   1979ِـــ١االسٞ )  ٝ ٣ؼوكــٜب        

 . "ٚ ذم١ٕاخ اٌرؼ١ٍُ

 

ٝ ر٤ْو ثؼ٘ أُؼبعْ أُزقٖٖخ ، ئ٠ُ إٔ ًِٔخ  اُل٣لاًز٤ي  ظٜود ًٖلخ ك٢ اُووٕٝ     

  Engclopédique.   Le grand   la rousseاٍُٞط٠ ، ؽ٤ش صْ ئكهاعٜب ك٢ ٓؼغْ     

 ( Didactikos  د٠ذاور١ىٛط ) ْٓزن ٖٓ ًِٔخ ا٤ُٞٗب٤ٗخ ػ         ٝٛٞ ًبإلٕال
2

ٝ رؼ٢٘   

ب  ٚ  .كِ٘زؼِْ أٝ ٣ؼِْ ثؼٚ٘ب ثؼ

 ، ٖٓ ٛوف ًَ ٖٓ 1913        ٝ اٍزقـلٓذ ُلظخ ك٣لاًز٤ي ك٢ ػِْ اُزوث٤خ ألٍٝ ٓوح ٍ٘خ 

 ك٢ ثؾضْٜ ؽٍٞ اُْ٘بٛبد ، ( Ratichساذ١ش  )ٝ  ( Kichof hilivege   وشٛف ١ٍ٘فح )

اٌذ٠ذاور١ه  ) ك٢ ًزبة 1657 ٍ٘خ ( Kamenskisوإِغىٟ     )اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ًٔب اٍزقلٜٓب 

 (.اٌىثشٜ

       ٝ ٖٓ ٛ٘ب ٗوٍٞ إٔ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػِْ ٖٓ ػِّٞ اُزوث٤خ، ُٚ هٞاػل ٝ ٗظو٣برٚ، ٣ؼ٠٘ ثبُؼ٤ِٔخ 

 ، ٝ رولّ أُؼِٞٓبد  اُٚوٝه٣خ ُِزقط٤ٜ اُز٢ رورجٜ أٍبٍب ثبُٔٞاك اٌرؼ١ّ١ٍح اٌرؼ١ٍّح

ٝ اُزقط٤ٜ ُٜب ٝكن األٛلاف ٝ اُوٞا٤ٖٗ اُؼبٓخ ُِزؼِْ ٝ ًنا  اُلها٤ٍخ ٖٓ ؽ٤ش إُٔٚٔٞ 

اٌرث١ٍغ ٚ اٌرم٠ُٛ اٍُٞبئَ ٝ ٛوم 
3
. 

        كبُٔالؽظخ اُز٢ ٣ٌٔ٘٘ب  اٍزقالٕٜب  ٖٓ ٛنا اُزؼو٣ق ، إٔ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػِْ هبئْ  ثنارٚ 

 .٣زؼلٟ ئ٠ُ اُجؾش  ٝ اُزؾ٤َِ ٝ ٤ٕبؿخ ارَوار٤غ٤بد اُزؼِْ ثؼل ػ٤ِٔخ اُزغو٣ت

  

                                                 
1

  .210 ، 2015ٓ ، 01اُغ٤ال٢ُ ثٖ ٣ْٞ ، كهاٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، كاه اٌُزبة اُؾل٣ش ، اُوبٛوح ، ٖٓو ، ٛ - 
2

ػـجل اُِطـ٤ق اُلواث٢ ٓؾٔل آ٣ذ ٣ؾ٠ ، ٓؼغْ ػِّٞ اُزوث٤خ ، ٖٓطِؾبد اُج٤لاؿٞع٤خ ٝاُل٣لاًز٤ي ، كاه اُقـــطبث٢ - 

 .245  ، ٓ 1994 ، 9ُِْ٘و ، ٛ 

 

.15 ، 1990 ، 2ٓؾٔل كه٣ظ ، رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٓطجؼخ كاه اُ٘غبػ ، اُلاه اُج٤ٚبء ، أُـوة ، ٛ - 
3
  



 

 

ا ػ٠ِ ٛنٙ اُزؼو٣لبد كإ ًِٔخ   ك٢ ٓلٍُٞ اُلٌو اَُِب٢ٗ اُزؼ٤ٔ٤ِخ Didactique         ث٘بء 

 .روبثِٜب ثبُِـخ اُؼوث٤خ ػلح ٖٓطِؾبد

 

 

 

 

 

 ذؼ١ّ١ٍح               ذؼ١ّ١ٍاخ         ػٍُ اٌرذس٠ظ    ػٍُ اٌرؼ١ٍُ     ذذس٠غ١ح   د٠ذاور١ه

 

 

َٕ اُجؾش اَُِب٢ٗ  - ّٕ أك٠ٗ ػبَٓ ك٢ اُؾ٤ِٖخ أُؼوك٤خ ُِلٌو اَُِب٢ٗ اُؼوث٢ ، ٣ٜل١ ئ٠ُ أ ئ

اُؼوث٢ ، ُْ ٣وم ئ٠ُ أَُزٟٞ اُؼ٢ِٔ أُزٞف٢ ، ٝ ٣ؼٞك مُي ك٢ عٞٛوٙ ئ٠ُ ؿ٤بة 

اُٞػ٢  أُٜ٘غ٢ ك٢ اُضوبكخ اُؼوث٤خ أُؼبٕوح ُنُي ًبٗذ اَُِب٤ٗبد صٞهح كــــ٢ ربه٣ـ 

أُ٘بٛظ اَُِب٤ٗخ ، ٝ ا٣لإ ثبٗطالهخ ػِْ َٓزوَ ٣لهً اُِـخ ًٔب ٢ٛ َٓزؼِٔخ ، ك٢ ٌٓبٕ 

ا ػٖ األؽٌبّ أُؼ٤به٣خ  .ٝىٓبٕ ٓؼ٤ٖ ثؼ٤ل 
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 اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح ٚ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أٙؾ٠ ؽوَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػبٓخ ٝ رؼ٤ِْ اُِـبد فبٕخ ٓوًي اٍزوطبة ثال ٓ٘بىع ك٢ اُلٌو    

اَُِــب٢ٗ أُؼبٕو ، ٖٓ ؽ٤ش أٜٗب ا٤ُٔلإ أُزٞف٢ ُزطج٤ن اُؾ٤ِٖخ أُؼوك٤خ ُِ٘ظو٣خ 

اَُِب٤ٗخ ، ٝ مُي ثاٍزضٔبه  اُ٘زبئظ أُؾووخ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش اَُِب٢ٗ اُ٘ظو١ ، ٝ روه٤خ 

 ّٕ ٛوائن رؼ٤ِْ اُِـبد ُِ٘بٛو٤ٖ ثٜب ، ٝ ُـ٤و اُ٘بٛو٤ٖ ثٜب ، ٝ ُنُي ٓب ٣ض٤و اٗزجبٛ٘ب ؽو٤وخ ٛٞ أ

اُٞػ٢ ثأ٤ٔٛخ اُجؾش ك٢ ٜٓ٘غ٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـبد ، هل رطٞه ثٌَْ ِٓؾٞظ ك٢ اَُ٘ٞاد 

ألف٤وح ، ئم اٖٗوكذ أُْٜ ُلٟ اُلاه٤ٍٖ ػ٠ِ افزالف رٞعٜبرْٜ اُؼ٤ِٔخ ، ٝ رجب٣ٖ  ا

أُلاهً اَُِب٤ٗخ اُز٢ ٣٘زٕٔٞ ئ٤ُٜب ، ئ٠ُ رٌض٤ق اُغٜٞك ٖٓ أعَ رط٣ٞو اُ٘ظوح اُج٤لاؿٞع٤خ 

اَُب٤ٓخ ئ٠ُ روه٤خ األكٝاد اإلعوائ٤خ ك٢ ؽوَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، كإٔجؾذ ُٜب اُْوػ٤خ اٌُبِٓخ ك٢ 

ب ثَ ٖٓ ؽ٤ش أٜٗب ػِْ  ًَ ٝ ّبئؼ  ٝعٞك ، ال ٖٓ ؽ٤ش ٢ٛ كٖ ٖٓ اُلــــٕ٘ٞ ًٔب ًــبٕ ٍبئلا 

 .هبئْ ثنارٚ ُٚ ٓوعؼ٤خ ٓؼوك٤خ

    ٝ ػ٠ِ ٛنا األٍبً ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ إٔ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٣ٌٖٔ ُٜب إٔ رؾزَ ٌٓبٗزٜب ثغلاهح ث٤ٖ 

اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ 
1
. 

    ٝ ك٢ ٤ٍبم ؽلص٤٘ب ػٖ اُزؼ٤ِٔخ ، الثل ُ٘ب إٔ ٤ْٗو ئ٠ُ ٓلّٜٞ اُزؼ٤ِْ ثأٗٚ ٣قزِق ػٖ ٓلّٜٞ  

 :اُزؼِْ ، ٝ إٔ ٛ٘بى كوهب ث٤ٖ ٛن٣ٖ أُٖطِؾ٤ٖ

 

 ٝ ٗؼ٢٘ ثٚ اُزله٣ٌ ، كٜٞ ْٗبٛ رٞا٢ِٕ ، ٣ٜلف ئ٠ُ ئصبهح اُزؼِْ ٝ رؾل٤يٙ ، :اٌرؼ١ٍُ -  1

ٝ ر٤َٜــَ ؽٖـُٞٚ ، ٝ ٛـــٞ عٜل ٣جنُٚ أُؼِْ ٢ٌُ ٣ؼ٤ٖ أُزؼِْ ػ٠ِ ئًَبثٚ أُؼـــوكخ ، 

ػ٤ِٔخ ػو٤ِخ : " ٝ اُقجوح ٝ اُو٤ْ اإلَٗب٤ٗخ ٝ اُٞعلا٤ٗخ،ٝ ٖٓ ٛ٘ب ُػِوَف اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ أٗٚ 

"رَْٜ ك٤ٚ ٝظبئق ػو٤ِخ ٜٓٔخ ًبإلكهاى ٝ اُزنًو ٝ اُزل٤ٌو ٝ ٣إصو ٛٞ ثلٝهٙ ك٤ٜب
2
. 

 

 

  

                                                 

.130أؽٔل ؽَب٢ٗ ، كهاٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ - 
 1

 

.17 ، ٓ 2001 ، 01أؽٔل ٓؾٔل ػجل اُقبُن، ٓجبكب اُزؼِْ،  كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ، اإلٌٍ٘له٣خ ، ٖٓو ، ٛ - 
2
 



 

 

  ".إورغاب ِؼٍِٛاخ ٚ ِٙاساخ تشىً لظذٞ ِٕظُ: "        ٝ ػ٤ِٚ كبُزؼ٤ِْ ٛٞ 

 

 ٝٗؼ٢٘ ثٚ اُزؾ٤َٖ ٝ اإلًزَبة ، أ١ اًزَبة اُلوك ُِٔؼِٞٓبد ٝ أُٜبهاد اُز٢ :اٌرؼٍُ-  2

ئؽواى ٛوائن رو٠ٙ : " رَبػلٙ ػ٠ِ كْٜ أُٞعٞكاد ٝ األ٤ّبء ك٢ ٓؾ٤ط٤ٚ  ، كبُزؼِْ ٛٞ 

اُلٝاكغ ٝ رؾون  اُـب٣بد ، ًٝض٤وا ٓب ٣زقن اُزؼِْ ٌَّ ؽَ  أُْبًَ ، ٝ ئٗٔب ٣ؾش اُزؼِْ 

ؽ٤ش رٌٕٞ اُطوائن اُؼَٔ اُول٣ٔخ ؿ٤و ٕبُؾخ ُِزـِت ػ٠ِ أُٖبػت اُغل٣لح ، ٝٓٞاعٜخ 

"اُظوٝف اُطبهئخ
1
. 

     ٝ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ ، إٔ اإلَٗبٕ ٓٚطو ئ٠ُ اُزؼِْ الٙطواهٙ  ئ٠ُ 

أُؼوكخ ٕ ٝ ئكهاى األ٤ّبء  ، كٜٞ ػ٤ِٔخ ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ هبئٔخ أٍبً ػ٠ِ ٓب ٣ولّ ُِٔزؼِْ ٖٓ 

ٓؼبهف ٝ ٓؼِٞٓبد ٝ ٜٓبهاد ، ٝ ػ٠ِ ٓب ٣وّٞ ثٚ أُزؼِْ ٗلَٚ ، ٖٓ أعَ اًزَبة ٛنٙ 

أُؼبهف ٝ ٓؼِٞٓبد ٝ ٜٓبهاد ، ٝ ػ٠ِ ٓب ٣وّٞ ثٚ أُزؼِْ ٗلَٚ ، ٖٓ أعَ اًزَبة ٛنٙ 

أُؼبهف ٝ رؼي٣يٛب ٝ رؾ٤َٜ٘ب ثاٍزٔواه
2

.  

     ٝ ُٔــب ًبٗذ اُٞظ٤ـــلخ األٍبٍـــ٤خ ُِزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٢ٛ رؾ٤َِ ْٗبٛ أُؼِْ ك٢ اُٖق ٖٓ عٜخ 

ٝ رط٣ٞو أٍب٤ُت رؼِْ أُزؼ٤ِٖٔ ، ٖٓ عٜخ أفوٟ اٖٗت اٛزٔبّ اُل٣لاًز٤ٌٖ ػ٠ِ اُٞٙؼ٤بد 

ا َٜٓال  ُِزؼِْ  اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣ِـــؼت ك٤ٜب أُـــزؼِْ اُلٝه األٍب٢ٍ أٝ ٣ــــٌٕٞ كٝه أُؼِْ كٝه 

ٝ ٓٞعٜب ُٚ ، ٝ ٓغبٍ كهاٍز٘ب ٣وٞكٗب ئ٠ُ اُؾل٣ش ػٖ اُؼ٘بٕو األٍب٤ٍخ أٌُٞٗخ ُِؼ٤ِٔخ 

 .اُزؼ٤ِٔخ

   ؽ٤ش رزٖٚٔ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘بٕو اُز٢ روّٞ ك٤ٜب ث٤ٜ٘ب ػالهبد رلبػ٤ِخ ، 

ب روث٣ٞب ٓزٌبَٓ اَُِجَِ٘بِد ، ٍُِٕٞٞ ئ٠ُ رؾو٤ن أٛلاف أُ٘ظٞٓخ   ٓ  ثؾ٤ش رٌَْ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٗظب

 

 

                                                 

.46أُوعغ اَُبثن، ٓ - 
1
 

2
 ، ٓ 2003 ، ٤ُٝ1ل اُؼ٘بر٢ ، اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٝ رؼ٤ِْ اُؼوث٤خ ُـ٤و اُ٘بٛو٢ ثٜب ، كاه اُغٞٛوح ، ػٔبٕ ، األهكٕ ، ٛ- 

24. 



 

 

ا ػ٠ِ فلٓخ  اُزوث٣ٞخ ، ٝ ًنُي ُز٤ٜئخ ع٤َ ٓزؼِْ ٣َب٣و َهًت اُزطٞه اُؼ٢ِٔ ٝ اُضوبك٢ هبكه 

ب ئ٠ُ َٓزوجَ ىاٛو ٝ ٖٓ اُؼ٘بٕو اُز٢ روّٞ ػ٤ِٜب اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓب ٢ِ٣   :ٓغزٔؼٚ ٝ ٛبٓؾ 

 ٛٞ اُْقٔ اُن١ ٣وّٞ ثؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ، ٝ ٗوَ اُقجواد ٝ أُؼبهف ٝ ؿ٤وٛب ئ٠ُ اٌّؼٍُ: أٚال 

أُزؼ٤ِٖٔ ، ٝ ال ٣وزٖو كٝهٙ ػ٠ِ ٗوَ أُؼوكخ كوٜ ، ثَ ٣زؼلاٙ ئ٠ُ كٝه آفو ْٜٓ  أال ٝٛٞ 

اُزوث٤خ اُقِو٤خ ٝ اُوٝؽ٤خ ، ٝ اإلعزٔبػ٤خ ٝ اُ٘ل٤َخ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ، ٝ رٜن٣ت ًٍِْٜٞ
1
. 

    ُِٔؼِْ كٝه أٍب٢ٍ ٝ كؼبٍ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ئم ٣َزط٤غ ثقجوارٚ ًٝلبئزٚ  إٔ ٣ؾلك 

ٗٞػ٤خ أُبكح اُلاه٤ٍخ ٝ ارغبٛبرٜب ٝ رج٤َطٜب ، ئػلاكٙ َُِٔزوجَ اػلاكا ٤ٍِٔب ، ػٖ ؽل٣ض٘ب 

ػٖ األٍزبم رزْ اإلّبهح ئ٠ُ ّق٤ٖخ ٓإٛالرٚ  ر٣ٌٞ٘ٚ ، ًٍِٞٚ ، ٝ هلهرٚ ػ٠ِ اُز٤ٌق ٓغ 

أُٞاهق ٝ هلهرٚ ػ٠ِ اُزج٤ِؾ ٝ اُزٞإَ 
2
. 

ذؼ١ٍُ اٌٍغح ١ٌظ ِؼٕاٖ أْ ٔحشٛ راوشج اٌّرؼٍُ تمٛاػذ ٚ ِؼا١٠ش ثاترح اٌٍغح ِؼ١ٕح ، "    ألٕ 

ٚ إّٔا ٠دة أْ ٠ىْٛ ٘ذفٕا أْ ٔدؼٍٗ ٠شاسن ٚ ٠رفاػً إ٠دات١ا ِغ تشٔاِح اٌّادج اٌرؼ١ٍّح 

ٚاوغاتٗ اٌّٙاساخ إٌّاعثح ١ٌغُٙ فٟ ذشل١ح اٌؼ١ٍّح  اٌرؼ١ّ١ٍح ٚ ذحغ١ٕ١ٙا ، فاٌّؼشفح وّا 

٠ماي ، ٟ٘ ذى٠ٛٓ  طشائك ٚ أعا١ٌة ٚ ١ٌغد  اخرضاْ  ِؼٍِٛاخ ، فاٌّرؼٍُ ٠ضداد ذؼٍّا تفٓ 

 "اٌرؼٍُ ٚ اٌّؼٍُ ٘ٛ طأغ ذمذِٗ
3
. 

 :    اُْوٝٛ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ ٓؼِْ اُِـخ 

 :ال ثل إٔ رزٞكو ك٢ ٓؼِْ اُِـخ ّوٝٛ أٍب٤ٍخ ثاػزجبهٛب ٙوٝه٣خ ُ٘غبػ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

ب:اٌىفا٠ح اٌٍغ٠ٛح - أ  . اُز٢ رَٔؼ ُٚ ثاٍزؼٔبٍ اُِـخ اُز٢ ٣واك رؼِٜٔب ئٍزؼٔبال  ٕؾ٤ؾ 

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼِْ اُِـخ ػ٠ِ كها٣خ ثبُزطٞه اُؾبَٕ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش :اإلٌّاَ تّداي تحثٗ- ب

 .اَُِب٢ٗ

                                                 
1

 ، 1973ٗٞهٓبٕ ٓبًزو١ ، ٝ آفوٕٝ ، كٖ اُزؼ٤ِْ ٝ كٖ اُزؼِْ ، رو ، أؽٔل اُوبكه١ ، ٓطجؼخ عبٓؼخ كْٓن ، ٍٞه٣ب ، - 

 ٓ67 . 

.269 ، ٓ 2000أؽٔل فَ٘خ ، ك٤َُ أُؼِْ  ئ٠ُ اُزوث٤خ ٝ ػِْ اُ٘لٌ ، ْٓ٘ٞهاد كاه ػالء اُل٣ٖ ، ٍٞه٣ب ، - 
2
 

.141أؽٔل ؽَب٢ٗ ، كهاٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ - 
 3

 

 



 

 

ٝ ال ٣زؾـون مُـي ئال ثبإلػـزٔـبك ػِـ٠ اُْـو٤ٖٛ اَُبثوـ٤ٖ ٖٓ عٜـخ : ِٙـاسج ذؼ١ٍـُ اٌٍغح - ج

ٝ ثبُٔٔبهٍخ اُلؼ٤ِخ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٝ اإلٛالع ػ٠ِ اُ٘زبئظ اُالؽوخ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش 

 .اَُِب٢ٗ ٝ اُزوث١ٞ ٖٓ عٜخ أفوٟ

 

 :خظائض اٌّؼٍُ إٌاخح 

 

ب ك٢ ٜٓٔزٚ   :ٛ٘بى صالس فٖبئٔ رَبػل أُؼِْ إٔ ٣ٌٕٞ ٗبعؾ 

 :اٌخظائض اٌّؼشف١ح  -1

    أًلد ٓؼظْ اُلهاٍبد ٝ األثؾبس أٗٚ الثل إٔ ٣زٞكو ؽل ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُنًبء ُلٟ أُؼِْ،ٝ إٔ 

 :٣زٔزغ ثبُٖلبد اُزب٤ُخ 

ٓؼوكخ ٤ٓلإ رقٖٖٚ األًبك٤ٔ٣خ ، ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ُل٣ٚ ئُٔبّ ربّ ُِٔبكح اُز٢ ٣ؼِٜٔب ، ٝ إٔ : أ

 .٣ٌٕٞ ٓزٌٔ٘ب ٜٓ٘ب

ا ػ٠ِ إٔ ٣َٕٞ ٓب ُل٣ٚ ٓــــٖ أكٌبه : ة اُوـــلهح اُزؼج٤و٣خ ثبٌُالّ ، ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ اُلوك هبكه 

ٝ ٓؼِٞٓبد ثَالٍــخ ، ٝٝٙٞػ ٝ ٛالهخ ُلظ٤خ كٕٝ رَِؼضْ أٝ روكك 
1
. 

إٔ ٣واػ٢ أَُزٟٞ اُؼو٢ِ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ، ٝ إٔ ٣ولّ ٓب ػ٘لٙ ، ثؾ٤ش ٣زالئْ ٓغ أُوؽِخ : ط

 .اُؼٔو٣خ ُٜإالء أُزؼ٤ِٖٔ

ب ػ٠ِ : ك إٔ رٌٕٞ ُل٣ٚ كها٣خ ربٓخ ثزال٤ٓنرٚ ، ٖٓ مُي ٓؼوكخ أٍٔبئْٜ ٝ َٓزٞا٣برْٜ ، ٓطِؼ 

 .اُظوٝف أُقزِلخ أُؾ٤طخ ثْٜ

 

 

 

                                                 
1

 ، 2002 ، 1ٓؾٔل اُطـــ٤ط٢ ٝ آفــــوٕٝ ، ٓلفَ ئ٠ُ اُزوث٤خ ، كاه ا٤َُٔوح ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و ، ػٔبٕ ، األهكٕ ، ٛ -  

 ٓ246. 



 

 

 :اٌخظائض اٌشخظ١ح  -2

    ُٔب ًبٗذ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓورجطخ اهرجبٛب ٓجبّو ثبُٔؼِْ، ٝ ال روّٞ ئال ثٞعٞكٙ كإ 

كبػ٤ِخ اُزؼ٤ِْ ٢ٛ ٖٓ ا٥صبه أُجبّوح ُْق٤ٖخ أُؼِْ ٝ فٖبئٖٚ اُغ٤َٔخ ٝ اُ٘ل٤َخ، ٝ ٖٓ 

ٛنا أُ٘ظٞه رؼزجو اُقٖبئٔ اُْق٤ٖخ ػبٓال  ٜٓٔب ك٢ آ٤ُخ ػَٔ أُؼِْ، ك٢ٜ ًل٤ِخ ث٘غبػ 

ػِٔٚ أٝ ئكْبُٚ 
1

.  

 :ٚ٘زٖ اٌخظائض ٟ٘ 

 .(ٙجٜ اُ٘لٌ)أُواهجخ اُنار٤خ  - أ

 .اُز٤ٌق ٝ أُوٝٗخ  - ة

 . اُغبمث٤خ ٝ رزٔضَ ك٢ هلهح أُؼِْ ػ٠ِ عنة اُزال٤ٓن ٗؾٞٙ - د

 :   ًٔب إٔ ٛ٘بى ٕلبد فِو٤خ الثل ٖٓ ًَ ٓوث٢ أٝ ٓؼِْ إٔ ٣زؾ٠ِ ثٚ

 أُٞكح –اُزوٟٞ -  أُظٜو اُؾَٖ–اإلفالٓ - اُؼلخ- األٓبٗخ- ٙجٜ اُ٘لٌ- اُٖلم- اُٖجو

ػلّ -  اُزٞاٙغ – اُزَبٓؼ – (اإلٖٗبف ك٢ أُؼبِٓخ ) – اُؼلاُخ –اُؾٌٔخ - ٝ اُؾت

 .اؽزواّ اُزال٤ٓن- اُزؼٖت

 :خظائض ا١ٌّٕٙح ٚ اٌف١ٕح -3

 .أْ ٠ىْٛ لادًسا ػٍٝ ذحمك األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:  أ

 أْ ٠مذَ اٌّادج اٌرؼ١ّ١ٍح تشىً ِرغٍغً ٚ ِرشاتظ: ة
2

  . 

  ٣ؼل أُزؼِْ ٓؾٞه اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُن١ رزٞعٚ ئ٤ُٚ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ، ُنُي ٗغل اٌّرؼٍُ: ثا١ٔا 

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ ر٠ُٞ ػ٘ب٣خ ًجوٟ ُٚ ، كز٘ظو ئ٤ُٚ ٖٓ فالٍ فٖـــــبئٔ أُؼوك٤ــــخ ٝ اُٞعلاٗـــ٤خ  

 

 

                                                 
1

 .84ٓؾٔل كه٣ظ ، رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٓ - 

2
  .247أُوعغ اَُبثن، ٓ -  



 

 

ٝ اُلوك٣خ ك٢ رؾل٣ل أٛلاف اُزؼ٤ِْ أُواك رؾو٤وٜب كٚال ػٖ ٓواػبح ٛنٙ اُقٖبئٔ ك٢ ث٘بء 

ٓؾز٣ٞبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝ رأ٤ُق اٌُزت ٝ افز٤به اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ ٛوائن اُزؼ٤ِْ 
1
. 

 :         اٌخظائض اٌٛاخة ذٛفش٘ا فٟ اٌّرؼٍُ

 :ٖٓ ث٤ٖ اُقٖبئٔ اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ أُزؼِْ ؽز٠ ٣ٌٕٞ هبكه ػ٠ِ َٓب٣وح اُزؼِْ ٢ٛ 

 ٛٞ ػ٤ِٔخ ٗٔٞ كاف٤ِخ رَْٔ ع٤ٔغ عٞاٗت اٌُبئٖ اُؾ٢ ، ٝ ٣ؾلس ث٤ٌل٤خ ؿ٤و إٌضح : أ 

ّؼٞه٣خ ، كٜٞ ؽلس ال ئهاك١ ٣َٕٞ كؼِٚ ثبُوٞح ، فبهط ئهاكح اُلوك ٝ ٣ٌٔ ٛنا اُ٘ٚظ  

اُ٘ٔٞ اُؼو٢ِ ، اُ٘ٔٞ اإلٗلؼب٢ُ ، اُ٘ٔٞ أُؼوك٢ ، اُ٘ٔٞ اإلعزٔبػ٢ : اُغٞاٗت اُزب٤ُخ 
2
. 

  ٣ؼوف ثأٗٚ ٓلٟ هبث٤ِخ اُلوك ُِزؼِْ ، أٝ ٓــــلٟ هــــــلهرٚ ػ٠ِ اًزَبة ٍِٞى اإلعرؼذاد: ة

أٝ ٜٓبهح ٓؼ٤٘خ ئما ٓب ر٤ٜئخ ُٚ اُظوٝف أُ٘بٍجخ 
3
. 

    ُٝـــنُي ًــــٕٞ أُزــــؼِْ ٣ٔزِي هـــــلهاد ٝ ػبكاد ٝ اٛزٔبٓبد ، كٜـــٞ ٤ٜٓأ ٍِلب ُالٗزجبٙ 

ٝ اإلٍزؼبة، ٝ ٣ؼل االٍزؼبة ، أْٛ ػبَٓ  ٗل٢َ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ألٗٚ ك٢ ؿ٤بة ٛنا اُؼبَٓ 

ا أَُبػل ، ٣جو٠ كؼَ اُزؼ٤ِْ ٝ اُزؼِْ ٓغوك عٜلا ٓجنٍٝ ٛله 
4
. 

اُلاكغ ك٢ أثَٜ رؼو٣لبرٚ ، ٛٞ ؽبُخ كاف٤ِخ ٓورجطخ ثْٔبػو اُلوك ٝ رٞعٜٚ ٗؾٞ : اُلٝاكغ : ط

 اُزقط٤ٜ ُِؼَٔ ثٜلف رؾو٤ن َٓزٟٞ ٖٓ اُزلٞم ، ٣إٖٓ ثٚ اُلوك ٝ ٣ؼزولٙ كبُلاكغ ئمٕ ػبَٓ 

٣ٜلف ئ٠ُ اٍزضبهح ٍِٞى أُزؼِْ ، ٝ ر٤ْ٘طٚ ٝ رٞع٤ٜٚ ٗؾٞ ٛلف ٓؼ٤ٖ ٣وؿت ك٢ إٍُٞٞ 

ئ٤ُٚ
5
. 

                                                 
1

 ، 1998 ، ٤ٍ02ل اثوا٤ٛــــْ اُغجبه ، كهاٍبد ك٢ رـــبه٣ـ اُلٌو اُزوث١ٞ ، كاه ؿو٣ت ُِْ٘و ، اُوبٛوح ، ٖٓو ، ٛ - 

 ٓ288. 

2
 ، 1999 ، 1ف٤و اُل٣ٖ ٢٘ٛ ، رو٤٘بد اُزله٣ٌ ، اُْوًخ ا٤ُ٘ٛٞخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ، ٓطجؼخ أؽٔل ىثبٗخ ، اُغيائو ، ٛ -  

 ٓ60. 

3
 .61أُوعغ اَُبثن ، ٓ -  

4
 .168، ٓ 1978، 1هعبء ٓؾٔٞك أثٞ ػالّ، ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ، كاه اُوِْ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ا٣ٌُٞذ، ٛ- 

5
 .142أؽٔل ؽَب٢ٗ ، كهٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ -  



 

 

 ٢ٛ رِي أُؾز٣ٞبد اُِـ٣ٞخ ٝ أُؾلكح َٓجوب ك٢ أُووهاد ٝ اُجوآظ اٌّادج اٌرؼ١ّ١ٍح: ثاٌثا 

ٖٓ ٛوف اُقجواء ٝ أُقز٤ٖٖ ك٢ ّإٕٝ  اُزؼ٤ِْ أُٞىػخ ػ٠ِ أٛٞاه اُزؼ٤ِْ أُقزِلخ
1

.   

   ألٕ اُزطٞه ُن١ ػوكزٚ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُج٘بء ٓلٜٜٞٓب ٝ الًزَبة اٍزوالُٜب ٖٓ ٤ٛٔ٘خ اُؼِّٞ 

األفوٟ عؼِٜب رَٖ ئ٠ُ كؼب٤ُخ اًجو ُِْ٘بٛ أٝ اُلؼَ اُزؼ٢ٔ٤ِ ، كبُٔبكح اُِـ٣ٞخ اُز٢ رزٌٕٞ ك٢ 

اُـبُت ٖٓ ٓلوكاد ُـ٣ٞخ ٝ أكاءاد ٝ رٔضالد ئكائ٤خ ًبُغبٗت اُٖٞر٢ ٝ اُغـبٗت اُزوًـ٤ج٢ ، 

ٝ ٛنٙ أُؼبهف ٝ أَُز٣ٞبد ٓؾلكح َٓجوب ك٢ ٌَّ ثوآظ ٝ ٓووهاد ٓٞٙٞػ٤خ  ٖٓ هجَ 

أُقز٤ٖٖ ٝ اُقجواء ك٢ ّإٕٝ اُزؼ٤ِْ ٓٞىػخ ػ٠ِ ًَ ٍ٘خ ٖٓ ٍ٘ٞاد أٛٞاه  اُزؼ٤ِْ ك٢ 

أُلاهً اُ٘ظب٤ٓخ 
2

  . 

ٓغٔـــــٞع أكٌبه ٝ أُٖــــطِؾبد : "       ؽ٤ش ٣ؼوف ٓؾٔل كه٣ظ أُبكح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ثوٍٞ 

ٝ ٛٞ ٓقزِق أٌُزَجبد اُؼ٤ِٔخ ٝ األكث٤خ ،  (...)ٝ أٌُزَجبد اُز٢ رؼٌٌ صوبكخ أُغزــٔغ 

ٝؿ٤وٛب ٓٔب رزأُق ٓ٘ٚ  اُؾٚبهح ٝ ثٔب ريفو ثٚ اُضوبكبد ٝ اُز٢ رٖ٘ق ك٢ اُ٘ظبّ اُلها٢ٍ 

 (، ...اُغـواك٤ب – اُزبه٣ـ – اُؾَبة –ئ٠ُ ٓٞاك ٓضَ اُِـخ 
3
. 

   ألٕ ٓواػبح اُغبٗت اُضوبك٢ ٝ اُؼو٢ِ ُِٔزؼِْ ٛٞ ٖٓ اُْوٝٛ  اُٞاعت رٞكوٛب ك٢ أُبكح 

 .اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٝ اُز٢ رزوعْ األُلبظ ٝ اُزوا٤ًت

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .23أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ - 

2
أؽٔل ئٍٔبػ٤َ ؽغ٢، ئكاهح ث٤ئخ اُزؼ٤ِْ ٝ اُزؼِْ، اُ٘ظو٣خ ٝ أُٔبهٍخ كافَ اُلَٖ ٝ أُلهٍخ، كاه اُلٌو اُؼوث٢ ، - 

 .29 ، ٓ 2000 ، 1اُوبٛـــوح ، ٛ 

3
 .27أُوعغ اَُبثن ، ٓ - 



 

 

 :اٌّثادئ األعاع١ح ٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح 

    ئٕ أُض٤و الٗزجبٛ٘ب ؽوب إٔ اُجؾش ك٢ ٤ٓلإ رؼ٤ِْ اُِـخ إٔجؼ ُٚ ّإٔ  ًج٤و ، ؽ٤ش 

ْ ُلٟ اُلاه٤ٍٖ ػ٠ِ افزالف رٞعٜبرْٜ اُؼ٤ِٔخ ، ٝ رجب٣ٖ أُلاهً اَُِب٤ٗخ اُز٢  ّٔ اٖٗوكذ اُٜ

ب ٖٓ ٓجبؽش  اَُِب٤ٗبد ، ٖٝٓ  ٣٘زٕٔٞ ئ٤ُٜب ، ككغ ثْٜ ئ٠ُ رٌض٤ق اُغٜٞك ٖٓ أعَ عؼِٜب كوػ 

 :أُجبكب اُز٢ ٗؾٖ ثْإٔ اُؾل٣ش ػٜ٘ب رزقِٔ ك٤ٔب ٢ِ٣ 

 

 ٣ورٌي ٛنا أُجلأ فبٕخ ػ٠ِ األ٣ُٞٝخ اُز٢ رؼط٠ ُِغبٗت أُ٘طٞم ٖٓ اُِـخ ، :   اٌّثذأ األٚي 

ٝمُي ثبُزو٤ًي  ػ٠ِ اُقطبة اُْل١ٞ ، ٝ ٛنا ثاهواه اُجؾش اَُِب٢ٗ ٗلَٚ اُن١ ٣وّٞ ك٢ 

ٕٝلٚ ٝ رؾ٤ِِٚ ُِظبٛوح اُِـ٣ٞخ ػ٠ِ ٓجلأ اُلَٖ ث٤ٖ ٗظب٤ٖٓ ٓقزِل٤ٖ ، ٗظبّ اُِـخ أُــ٘طٞم 

ك مُي ٛٞ إٔ اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ ك٢ ؽو٤وزٜب  ٝ ٗظبّ اُِـخ أٌُزٞة ، ٗظب٤ٖٓ ٓزجب٣٘بٕ ، ٝ ٓوَّ

إٔٞاد ٓ٘طٞهخ هجَ إٔ رٌٕٞ ؽوٝكب ٌٓزٞثخ ، كبُقٜ ربثغ ُِلع ِٓؾن ثٚ 
1
. 

 .     ٝ ػ٠ِ ٛنا األٍبً ٣غت اإلٛزٔبّ أٝال ثبألكاء أُ٘طٞم هجَ اٛزٔبٓ٘ب ثبألكاء أٌُزٞة

     ئمٕ اُزؼ٤ِٔخ رٜلف ئ٠ُ ئًَبة أُزؼِْ ٜٓبهح اُزؼج٤و اُْل١ٞ ، أٗٚ ٛٞ اُطبؿ٢ ػ٠ِ ٓب 

ٍٞاٙ ك٢ أُٔبهٍخ اُلؼ٤ِخ ُِؾلس اُِـ١ٞ ، ٝٓب ٣غت اُز٣ٞ٘ٚ ثٚ إٔ اٌُلب٣خ اُِـ٣ٞخ رزغ٠ِ ك٢ 

 : ٜٓبهر٤ٖ اص٤ٖ٘ ٛٔب 

ٜٓوح ّل٣ٞخ روّٞ ػ٠ِ األكاء أُ٘طٞم ، ٝ األفوٟ ٜٓبهح ًزبث٤خ روّٞ ػ٠ِ اُؼبكاد  اٌُزبث٤خ 

ُِـخ ٓؼ٤٘خ ، ؽ٤ٖ ٗجلأ ثبُٔ٘طٞم ٖٓ أٗ٘ب ئُزيٓ٘ب ثبُزور٤ت اُطج٤ؼ٢ ٝ اُزبه٣ق٢ ُِـخ ، كبُِـخ 

 .ػجو َٓبهٛب اُزؾ٢ِ٣ٞ ًبٗذ ٓ٘طٞهخ هجَ إٔ رٌٕٞ ٌٓزٞثخ 

 

 

 

   

                                                 

.74ٓؾٔل،  ٓؾٔل ٣ٌٞٗ ػ٠ِ ، ٓلفَ ئ٠ُ اَُِب٤ٗبد ، ٓ - 
1
 



 

 

 ٣زؼِن ٛنا أُجــــلأ ثبُـــلٝه اُن١ روــــّٞ ثٚ اُِـخ ثٕٞلٜب ٤ٍِٝخ ارٖبٍ :      اٌّثذأ اٌثأٟ  

ٝ رٞإَ ث٤ٖ اُجْو ، ٣َزقلٜٓب أكواك أُغزٔغ اُجْو١ ُزؾو٤ن ػ٤ِٔخ اُزٞإَ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ، 

ك٢ٜ رؾون اُوؿجخ ك٢ اإلّزواى كافَ اُؾ٤بح اإلعزٔبػ٤خ ٝ ٖٓ ٛ٘ب كإ ٓزؼِْ اُِـخ ٣ََٜ ػ٤ِٔخ 

اًزَبة أُٜبهاد أُقزِلخ ثاٗلٓبعٚ ك٢ اٍُٜٞ اُِـ١ٞ ، ٝ ٛنٙ اُٚوٝهح ث٤لاؿٞع٤خ الثل ٖٓ 

رٞكوٛب ُزؾو٤ن اُ٘غبػ أُزٞف٢ ٖٓ رؼِْ اُِـخ ثؼبٓخ 
1
. 

       ألٕ كهً اُِـخ ال ٣ٌٕٞ ٗبعؾب ئال ئما  ّل اإلؽز٤بط اُن١ رزطِجٚ اُؼ٤ِٔخ اُزٞا٤ِٕخ ، 

كافَ أُغزٔغ اُِـ١ٞ ، ألٕ اُِـخ ث٘ٞػ٤ٜب اُِلظ٤خ ٝ اُـ٤و اُِلظ٤خ ، ٤ٍِٝخ ٖٓ ٍٝبئَ اإلرٖبٍ 

 .اإلعزٔبػ٢ ٝ اُؼو٢ِ ٝ اُضوبك٢ ، ٝ ٢ٛ ثٖٞهرٜب رٔضَ اَُغَ اُؾبكَ ثضوبكخ اُ٘ٞع اإلَٗب٢ٗ

إٔ اُِـخ ٤ٍِٝخ اإلَٗبٕ ك٢ ر٤ٔ٘خ أكٌبهٙ كبػٖ ٛو٣ن اُِـخ ٣ؾلس اعزٔبع ٝ افزالٛ ا٥فو٣ٖ 

 .ٓٔب ٣ٌَت اإلَٗبٕ فجواد

 ٣زؼِن ٛنا أُجلأ ك٢ األٍبً ث٤ُْٞٔخ  األكاء اُؼو٢ِ ٌُِالّ ،ئم إٔ ع٤ٔغ :         اٌّثذأ اٌثاٌث 

ٓظبٛو اُغَْ ُلٟ أُزٌِْ ، رزلفَ ُزؾو٤ن أُٔبهٍخ اُلؼ٤ِخ ، ألٕ اٌُـــالّ أَُــــزؼَٔ ا٤ُّٞ 

ٝ اُِـخ أ١ ًالّ أُٞهٝس عيء ٖٓ اُؼوَ ا٢ٌُِ ُإلَٗبٕ ، ٝ مُي ٓب ٛٞ ٓإًل ُلٟ ع٤ٔغ 

اُلاه٤ٍٖ  اَُِب٤ٖٗ ، ٝ ػِٔبء اُ٘لٌ أُٜز٤ٖٔ ثبُظبٛوح اُِـ٣ٞخ ، اُن٣ٖ ٣ووٕٝ ثإٔ اٍزؼٔبٍ 

اُِـخ ٣َْٔ ٓظبٛو اُلوك أُزٌِْ أَُزٔغ ، كٖٔ اُ٘بؽ٤خ اُل٤ي٣ُٞٞع٤خ ٓضال ، كإ ؽبٍـــخ أَُغ 

ٝ اُ٘طن ٓؼ٤٘زبٕ ثبُلهعخ األ٠ُٝ
2

.  

       ٝ ػ٠ِ ٛنا األٍبً ، كإ ٓغَٔ اُطوائن اُزؼ٤ٔ٤ِخ ال رقوط ك٢ ثبم اُطوائق أَُؼ٤خ 

 اُجٖو٣خ ، ٝ أ٣ٚب ثؼ٘ اُغٞاٗت اُؾو٤ًخ اُؼ٤ِٚخ أ٣ٚب ُٜب كفَ ك٢ رؾو٤ن اُزٞإَ اُِـ١ٞ

 

  

 
                                                 

.130أؽٔل ؽَب٢ٗ ، كهاٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ - 
1
 

2
 ، 05فُٞخ ٛبُت  اإلثوا٢ٔ٤ٛ ، ٛو٣وخ رؼ٤ِْ اُزوا٤ًت اُؼوث٤خ ك٢ أُلاهً أُزٍٞطخ اُغيائو٣خ ، ٓغِخ اَُِب٤ٗبد ، ع- 

1981 ٓ ، 42. 



 

 

اُز٢ ُٜب ػالهخ ٓجبّوح ثٜٔبهح اٌُزبثخ ٝػٚالد اُٞعٚ ٝ اُغَْ ثبإلٙبكخ ئ٠ُ      

 .اءاد ٝ اإلّبهاد ٝ اُؾوًبد رزلفَ أص٘بء اُقطبة اُْل١ٞ رؼيى اُلالُخ أُوٖٞكحــــاإل٣ْ

 ٣زٔضَ ٛنا أُجلأ  ك٢ اُطبثغ اإلٍزوال٢ُ ٌَُ ٗظبّ َُب٢ٗ ٝكن اػزجب٤ٛخ ٤ٔٓيح :اٌّثذأ اٌشاتغ 

رغؼِٚ ، ٣٘لوك ثقٖبئٔ ٕٞر٤خ ٝ رو٤ًج٤خ ٝ كال٤ُخ ٣ٔزبى ثٜب، ٝ ُنُي كإ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ِٔخ 

اُ٘بعؾخ ُِـخ روز٢ٚ ئكٓبط أُزؼِْ ٓجبّوح ك٢ اٍُٜٞ اإلعزٔبػ٢ ُِــــــخ أُــــواك كهاٍزـــٜب 

ٝ رؼ٤ِٜٔب ، ٓـــغ اُؾوٓ  اُْل٣ل ػ٠ِ ػلّ ارقبم اُِـخ األّ ٍٝطب ُزؼِْ اُِـخ األع٘ج٤خ ، ؽز٠ 

ا ، ٝ ٛنا ٤ٌُ ٓؼ٘بٙ ػلّ اإلكبكح ٖٓ اُ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣ٌٖٔ  ٝ ئٕ ًبٗذ اُِـزبٕ ٓزوبهثزبٕ عل 

إٔ رزؾون ٖٓ فالٍ أُوبهثخ ث٤ٖ اُِـز٤ٖ 
1
. 

    ٝ ٛنا ٓب اػزٔل ػ٤ِٚ األٍزبمح أص٘بء رؾ٤ٚوٙ ُِلهً ألٕ اُؼ٘بٕو اَُِب٤ٗخ ال رأفن ه٤ٔزٜب ، 

ئال ثبُٔوبهٗخ ث٤ٖ ٛنٙ اُؼ٘بٕو ، ٢ٛ األٗظٔخ اَُِب٤ٗخ أُقزِلخ ػ٠ِ ًَ أَُز٣ٞبد اُز٢ رٌٕٞ 

أُورٌياد األٍب٤ٍخ ُزؼِْ اُِـخ ، ُول رٞعٚ اإلٛزٔبّ امٕ اُؼ٘بٕو ُـ٣ٞخ ُزؼ٤ِْ اُِـخ ٕ ٝ ؽ٤ٖ 

ٗزؾلس ػٖ رؼ٤ِْ اُِـخ ٝ رَؼِٜٔب ٣غت أال ٣ٖ٘وف ئال ثَبٛخ اُو٤ٚخ ، كٜنا ا٤ُٔلإ ٣َْٔ ػ٠ِ 

 :ػلك ًج٤و ٖٓ اُزقٖٖبد ٓزٔضِخ 

 .رؼ٤ِْ اُِـخ ٝ اُزقط٤ٜ ُٜب- 1

 .ٛوائن رله٣ٌ اُِـخ ٝ ر٤ْٖٔ اُجؾٞس ك٤ٜب- 2

 .ر٤ْٖٔ افزجبهاد اُِـخ- 3

 .ئػلاك ٓٞاك رؼ٤ِْ اُِـخ ٝ رؼِٜٔب- 4

 .اٍُٞبئَ أُؼ٤٘خ ك٢ رؼ٤ِْ اُِـخ- 5

 .اُض٘بئ٤خ اُِـ٣ٞخ ٝأصبهٛب  اُ٘ل٤َخ ٝالعزٔبػ٤خ ٝ اُِزوث٣ٞخ- 6

                                                 
1
 ، 2ٖٓطل٠ ثٖ ػجل هللا ثّٞٞى ، رؼ٤ِْ ٝ رؼِْ اُِـبد ٝ صوبكزٜب ، كاه اُٜالٍ اُؼوث٤خ ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و ، اُوثبٛ ، ٛ -  

1994 ٓ ، 47. 



 

 

 .رؾ٤َِ األفطبء اُِـ٣ٞخ - 7

 .اُلهاٍبد اُزوبث٤ِخ ث٤ٖ اُِـبد- 8

ٓؾٞ األ٤ٓخ - 9
1
. 

    َٗز٘زظ إٔ ٛنٙ أُجبكب رؼزجو أٍب٤ٍخ ك٢ ٤ٓلإ رؼ٤ِْ اُِـخ، ًَٝ ٜٓ٘ب ٌَٓٔ ُِٔجلأ ا٥فــو، 

 .ٝ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب رؼزجو ػالهخ هٖل ٝآفن ٝػطبء ٝ رأص٤و ٝ رأصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.141أُوعغ اَُبثن، ٓ - 
1
 



 

 

 :ِٕا٘ح اٌٍغا١ٔاخ اٌرؼ١ّ١ٍح

 

      أُ٘بٛظ ٢ٛ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ رَزؼِٜٔب أُلهٍخ ُززٌٖٔ ٖٓ إٍُٞٞ ئ٠ُ رؾو٤ن األٛلاف اُز٢ 

٣إٖٓ ثٜب أُغزٔغ ، ٝ اُز٢ اّزوذ ٖٓ اُلَِلخ اُزوث٣ٞخ ُنُي أُغزٔغ ، ٝ مُي ُزؾو٤ن أٛلاكٚ 

ك٢ اُزؼ٤ِْ أث٘بئٚ اإلرغبٛبد ٝ أُٔبهٍبد ٝ أُجبكب ٝ اُو٤ْ ا٤ُ٘ٛٞخ، ٝ ٢ٛ ٖٓ أْٛ 

أُٞٙٞػبد اُزوث٣ٞخ اُز٢ رْزن ٛو٣وٜب ئ٠ُ أَُزوجَ أٍؼل ٝػبُْ أكَٚ ًٔب أٜٗب ٜٓٔخ 

 .ثبَُ٘جخ ُِٔؼِْ ٝ أُزؼِْ  ػ٠ِ ؽل ٍٞاء

     ٢ٌُٝ ٣وّٞ أُٜ٘ظ ثلٝهٙ ك٢ ئػلاك اُطِجخ اُ٘بّئخ ُِؾ٤بح ػ٠ِ أٌٍ ٓؼوك٤خ ٣غت إٔ 

٣زٔب٠ّ أٝ ٣زالئْ ٓغ اُظوٝف ٝ أُطبُت ٝ ا٥ٓبٍ أُزـ٤وح ثٔب ك٤ٜب ٓوػبح األٍـــــٌ اُ٘ل٤َخ 

ٝ اإلعزٔبػ٤خ ٝ اُلَِل٤خ ٝ أُؼوك٤خ ُِٔزؼِْ 
1
. 

اٗٚ أُٜ٘ظ اُؼز٤ن اُن١ ٣وغ االػزٔبك ك٤ٚ ػِْ ػ٠ِ أُؼِْ ثاػزجبهٙ أٍبً  :إٌّٙح اٌرم١ٍذٞ- 1

 ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ،ٝ أُزؼِْ ٝػبء رُٖت ك٤ٚ أُؼِٞٓبد ال ؿ٤و ، كبُطو٣وخ اُزو٤ِل٣خ رورٌي ػ٠ِ إٔ 

أُبُي اُٞؽ٤ل ُِٔؼوكخ ٛٞ أُلهً ك٢ ؽ٤ٖ ٗغل اُز٤ِٔن ٣ؾزبط ئ٠ُ رو٤ّل ه١ٞ ٢ٌُ ٣َزل٤ل ٖٓ 

 .ػِْ أُؼِْ ٝ رغبهثٚ

     ُنُي ٣ٜلف ٛنا أُٜ٘ظ ئ٠ُ اُزٞإَ أُجبّو ث٤ٖ أُؼِْ ٝ اُطبُت ًٔب أٗٚ ٣ٜزْ ثبُغبٗت 

اُؼو٢ِ ُز٤ِٔن ، ٖٓ فالٍ ؽلظٚ ُٔغٔٞػخ أُؼبهف ٝ أُلب٤ْٛ 
2
. 

    كلٝه أُؼِْ ك٢ أُٜ٘ظ اُزو٤ِل١ ٣٘ؾٖو ك٢ رِو٢ أُبكح اُلها٤ٍخ ك٢ ؽلٝك ٓب ٣وزٖوٙ 

أُٜ٘ظ اُلها٢ٍ كوٜ ٝمُي ٓب ٣غؼَ أُؼِْ ٓو٤لا ثٔلّٜٞ أُٜ٘ظ ٝ ثبُ٘ز٤غخ عٔٞكٙ اُلٌو١ ، 

 ألٗٚ ِٓيّ ثؾٖو مٛ٘ٚ ثٔب عبء ك٢ أُٜ٘ظ ، ألٕ ٖٓ فالٍ كهاٍخ أصبه أُٜ٘ظ اُزو٤ِل١ ٣ٌٖٔ 

                                                 
1

 ، 1ٍؼلٕٝ ٓؾٔل اَُبٓٞى ، ٝ آفوٕٝ ، ٓ٘بٛظ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝٛوم رله٣َٜب ، كاه ٝائَ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ، ػٔبٕ ، ٛ- 

1977 ٓ ،105. 

 

2
 .29ٕبُؼ ثِؼ٤ل ، كهًٝ ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ - 



 

 

ُ٘ب اُوٍٞ إٔ أٛلاف أُٜ٘ظ اُزو٤ِل١ روًي ػ٠ِ ٛلف اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كهعبد ػب٤ُخ ك٢ 

اإلٓزؾبٗبد، ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ اُلٞائل اُز٢ رؾووٜب ك٢ كهاٍخ ٓلوكاد اُِـخ اُؼوث٤خ ، ٝ ٖٓ 

أٛلاف اُزوث٤خ ٢ٛ فِن هلهح اُزال٤ٓن ػ٠ِ اُز٤ٌق اإلعزٔبػ٢ اُزب٢ُ ، ألٕ ٛـــــو٣وخ اُؾـــلع 

ٝ أَُغ  هل أِٛٔذ اُغٞاٗت اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رٜلف ئ٤ُٜب ، أ١ إٔ أُٜ٘ظ اُزو٤ِل١ هل أَٛٔ 

اُْ٘بٛبد األفوٟ اُز٢ ٣غت إٔ رٌٕٞ ٖٙٔ أُبكح ، ٝ ُٜنا ٗبٍ ٛنا أُٜ٘ظ هكٝك كؼَ ًض٤وح 

ا  ً رَزٌ٘و اُقطخ ، ٝ ٖٓ مُي ظٜود ٓ٘بٛظ ؽل٣ضخ أًضو رطٞه 
1

.  

  ٣َْٔ أُٜ٘ظ اُؾـــل٣ش عٔـــ٤غ اُْ٘بٛبد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُزال٤ٓــن :إٌّٙح اٌحذ٠ث - 2       

أٝ ع٤ٔغ اُقجواد اُز٢ ٣ٔوٕٝ ثٜب رؾذ ئّواف أُلهٍخ أٝ ثزٞع٤ٚ ٜٓ٘ب ٍٞاء ًبٕ مُي كافَ 

ٓغٔٞػخ : " هبئال  (ِحّذ ػضخ ػثذ اٌّٛخٛد)ث٤٘خ أُلهٍخ أّ فبهعٜب ، ٝ هل ػوكٚ اُلًزٞه 

اُقجواد ٝ اُْ٘بٛبد اُز٢ رولٜٓب أُلهٍخ رؾذ ئّواكٜب ئ٠ُ رال٤ٓنٛب ثــــ٤ـــــخ ئؽزٌــــبًْٜ 

ٝ رلبػِْٜ ٓؼٜب ُـوٗ ئؽلاس رط٣ٞو ٝ رؼل٣َ ك٢ ًٍِْٜٞ ٣إم١ ئ٠ُ ْٗٔٞٛ اُْبَٓ اٌُبٓــــَ 

ٝ ُـوٗ رقط٤ٜ أُ٘بٛظ ٝ َٓبػلح اُطِجخ ػ٠ِ ثِٞؽ اُضوبكبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ئ٠ُ أه٠ٖ كهعخ 

"ٌٓٔ٘خ 
2

 ػٔٞٓب ، ٝ ٖٓ ٛ٘ب ٣ٌٕٞ أُؼِْ ٓغوك ٓوّل ٝٓٞعٚ د ، ثزؾو٤ن اُوؿجبد أٝ اُؾبعب

ا ػ٠ِ رول٣ْ أُؼِٞٓبد ُْٜ ال ٣ٌٕٞ ِٓو٘ب  ُِزؼِْ ٝ ٓوٞٓب إلٌٓبٗبد اُطِجخ ٖٓ عبٗت ٝ َٓبػل 

كؾَت، ٝ ئٗٔب ٣ٞكو اُؾو٣خ ك٢ افز٤به اُْ٘بٛبد ٝ ًنُي اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اُطوم 

اُزله٤َ٣خ اُز٢ ر٘لغ أُزؼ٤ِٖٔ ٝ رزالءّ ٓغ ٛج٤ؼزْٜ ُقلٓـــخ األؿــواٗ اُزوث٣ٞخ أُ٘ـــْــٞكح 

ب اٍزقلاّ أُؼِْ ُِزو٤٘بد اُزوث٣ٞخ اُؾل٣ضخ ًأٍِٞة اُؾبٍٞة ٝ األٗزوٗذ ، ٝ ٛنا ٓب ال   ٚ ٝ أ٣

٣ؾووٚ أُٜ٘ظ اُزو٤ِل١ 
3
. 

 

                                                 
1
 .238 ، ٓ 1977 ، 5ؽَٖ ٤ٍِٔبٕ هٞهح ، األٍٕٞ اُزوث٣ٞخ ك٢ ث٘بء أُ٘بٛظ ، كاه أُؼبهف ، ٖٓو ، ٛ-  

2
،  1979ٓؾٔـــل ػــــيد ػجل أُٞعٞك ، ٝ آفوٕٝ أٍب٤ٍبد أُٜ٘ظ ٝ ر٘ظ٤ٔبرٚ ، كاه اُضوبكخ ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و ، اُوبٛوح ، - 

 ٓ11. 

3
 .107ٍؼلٕٝ ٓؾٔل اَُبٓٞى ، ٝ آفوٕٝ ، ٓ٘بٛظ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝ ٛوم رله٣َٜب ، ٓ - 

 



 

 

    ٝ ٓب ٣ٌٔ٘٘ب ٓالؽظزٚ ٖٓ فالٍ ٛنٙ أُ٘بٛظ أٜٗب ٓزؼلكح ٝ ًَ ٜٓ٘ظ ُٚ فب٤ٕزٚ ك٢ اُلهاٍخ 

ُٝٚ ا٣غبث٤برٚ ٝ ٍِج٤برٚ ، ُنُي ال ثل ٖٓ رؾل٣ل أُٜ٘ظ أُزجغ ك٢  رؼ٤ِْ اُِـبد ٝ اُوكغ ٖٓ 

أَُزٟٞ اُزؼ٤ِْ ، كبُٔ٘بٛظ رؼل ٖٓ أهٟٞ األكٝاد ك٢ رؾو٤ن أٓبٍ اُْؼٞة ٝ رطِؼبرٜب ، ٝٓب 

 .ٖٓ أٓخ ٍؼذ ئ٠ُ اُزولّ ٝ اُزطٞه  ٝ اُ٘ٔبء ئال ٝ ػٌلذ ػ٠ِ ٓواعؼخ ٝ رط٣ٞو ٓ٘بٛغٜب

    َٗز٘زظ ٖٓ ٛنا ًِٚ إٔ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٢ٛ ا٤ُٔلإ اُن١ ٣غؼَ أُزؼِْ ٓؾٞه اُؼ٤ِٔخ 

اُــزوث٣ٞخ ٓ٘ٚ ر٘طِن ػ٤ِٔخ اُزله٣ٌ ٝ ئ٤ُٚ رؼٞك ًَ اُؼ٘بٕو أٌُٞٗخ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

اُزوث٣ٞخ ، ؽ٤ش ر٘طِن ٖٓ أٌُزَجبد اُوج٤ِخ ُِزال٤ٓن أ١ ٓب ٣ٌِٕٔٞ  ٖٓ ًلب٣بد ٝ فٖبئٔ صْ 

رز٠ُٞ ٕوِٜب ٝ رؼل٣ِٜب ٝ رط٣ٞوٛب ٓواػ٤ب ك٢ مُي هلهح ًَ ر٤ِٔن ػ٠ِ رؼِْ ٝ ٍوػزٚ اُنار٤خ 

ك٢ اُزؾ٤َٖ اُلها٢ٍ ، ًٔب أٜٗب رؼَٔ ػ٠ِ رْق٤ٔ ْٓبًَ ٝ ٕؼٞثبد اُزؼِْ ُلٟ اُزال٤ٓن 

ٖٓ أعَ ئ٣غبك ؽٍِٞ ٓ٘بٍجخ ُٜب 
1

 . 

      ٝال اؽل ٣ٌ٘و إٔ اُزؼ٤ِٔخ ً٘ظبّ ػوكذ ٝعٞكٛب ٓغ اُؾ٤بح اإلَٗب٤ٗخ ؽ٤ش ٓٞهٍذ ثٌَْ 

رِوبئــــ٢ ٝ ؽَٖ ك٤ٜب إٔ َٓزٜب رطـــٞهاد كوػ٤خ ٝ ٓغ ٛنا رطٞه اإلَٗبٕ كٌو٣ب ٝ اعزٔبػ٤ب 

 ٝ رجلُذ أُغزٔؼبد ػجو اُزبه٣ـ ، ًَٝ مُي ػوف اٗؼٌبٍب ِٓؾٞظ ػ٠ِ ٓلب٤ٛٔٚ أُزؼلكح ، ئم 

ْ  ٝ ٓؼ٘ب  فب٤ٕخ ُِؼ٤ِٔخ  كفِذ ػ٤ِٚ ٓؼبهف عل٣لح ٝ ر٤َٔبد ػلح ًَٝ ٝاؽلح ٜٓ٘ب رؼٌٌ كٜ

اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝ ٖٓ ٖٙٔ مُي أُلب٤ْٛ أٜٗب ٗبرظ اُزوبٛغ أُٜ٘غ٢ اُؾبَٕ ث٤ٖ اَُِب٤ٗبد اُٞظ٤ل٤خ 

 .اُج٤لاؿٞع٤خ ٣٘لهط ٖٙٔ ٓب ٠َٔ٣ ثبُل٣لاًز٤ي أٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

         ؽ٤ش ٗغل إٔ اَُِب٤ٗبد ٝظ٤لخ أٍب٤ٍخ ك٢ رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ روه٤زٜب ،ٝ ٖٓ صْ 

كإ ٓؼِْ اُِـخ ٣ٖطلّ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُزَبؤالد اُؼ٤ِٔخ ٝ اُج٤لاؿٞع٤خ ٝ ثلٜٝٗب ٍٞف ٣زؼنه 

 :؟ ٖٝٓ ٛنٙ اُزَبؤالد ِٚٓ ٠ّؼٍُ ؟ ِا ٠ّؼٍُ ػ٤ِٚ ئكهاى ؽو٤وخ 

 

 

 

                                                 
1

 .12أُوعغ اَُبثن، ٓ- 



 

 

ٓب ٢ٛ اُؾبعبد اُزؼ٤ِٔخ ُلٟ أُزّؼِْ ؟ أ٣خ ٗظو٣خ َُب٤ٗخ رؼزٔلٛب ُزؾو٤ن ’         ٓب ما رؼِْ 

اُـب٣خ اُج٤لاؿٞع٤خ ؟
1
. 

      ئمٕ ٗغل اَُِب٤ٗبد ٝظ٤لخ أٍب٤ٍخ ك٢ رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ روه٤زٜب ، ٝ رَُؼل اُزَبؤالد 

اُؼ٤ِٔخ ٝ اُج٤لاؿٞع٤خ ٜٓٔخ علا ُٔؼِْ اُِـخ كجٞاٍطزٜب ٣ٌٖٔ ئكهاى ؽو٤وخ ٓب ٣ؼِْ ٝ ٖٓ ٣ؼِْ ، 

ثؾ٤ش ٣ؼٞك  ٗغبػ ٓؼِْ اُِـخ ئ٠ُ اُولهاد اُنار٤خ اُز٢ رَبػلٙ  ك٢ اإلٛالع ثٜٔٔخ رؼ٤ِْ ُـخ 

ٓؼ٤٘خ ٖٓ ث٤ٜ٘ب اٌُلب٣خ اُِـ٣ٞخ اُز٢ رَٔؼ ُٚ ثاٍزؼٔبٍ اُِـخ اُز٢ ٣واك رؼ٤ِٜٔب ٝ اٍزؼٔبُٜب 

ب ػ٠ِ ًَ اُزطٞهاد اُؾبِٕخ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش  ٝالثل إٔ ٣ٌٕٞ ِٓٔب ثٔغبٍ ثؾضٚ ٓطِؼ 

اَُِب٤ٗبد
2

 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.76ٖٓطل٠ ثٖ ػجل هللا ، رؼ٤ِْ ٝ رؼِْ اُِـبد ، ٓ - 
1
 

2
 ، ٤ٓ2ــْبٍ ىًو٣ب ، ٓجبؽش ك٢ اُ٘ظو٣خ األَُ٘خ ٝ رؼ٤ِْ اُِـخ ، أُإٍَخ اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد ٝ اُْ٘و ، ث٤وٝد ، ٛ- 

1986ٓ ، 40. 



 

    

 ٔشأج اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

 

         ئما ًبٗذ اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ رؼـــ٢٘ ثزٕٞـــ٤ق اُظـــٞاٛو اُِـــــ٣ٞخ ، ًبألٕـــٞاد 

ٝ اُل٤ٗٞٔبد  ٝ اُلالُخ ، كإ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رؼ٢٘ ثغٞاٗجٜب األٍب٤ٍخ ٝ اإلٗزبع٤خ 

َُٔزؼ٢ِٔ اُِـخ 
1
. 

         ئٕ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٤َُذ ًنُي ئم ٤ٌُ ُٜب ٗظـــو٣خ ٓؼ٤٘خ رٖق اُِـخ أٝ رؾِِٜب ، 

ب ٖٓ ًِٔخ رطج٤ن   ك٢ théorie  اُز٢ روبثَ ٖٓطِؼ ٗظو٣خ Applidٝ ُؼَ مُي ٣جلٝا ٝاٙؾ 

رٞؽ٢ ئ٠ُ إٔ ٛنا اُؼِْ ال ٣َؼ٠ ئ٠ُ كهاٍخ " رطج٤و٢"ػِْ اُِـخ اُ٘ظو١ ، ٝ ٓؼ٠٘ ٛنا ًِٔخ 

اُِـخ ك٢ مارٜب ٝ ٖٓ اعَ مارٜب ، ٝ ئٗٔب ٣َؼ٠ ئ٠ُ أٛلاف ػ٤ِٔخ ٗلؼ٤خ ّأٗٚ ك٢ مُي ّإٔ 

ع٤ٔغ اُؼِّٞ اُزطج٤و٤خ اُز٢ رزٞعٚ ئ٠ُ أٛلاف فبهط اُؾلٝك اُله٤وخ ُِؼِّٞ
2

.  

 ك٢ اُٞهذ اُن١ ٣ظٜو اإلٛزٔبّ 1946    ٣ؼٞك ربه٣ـ ٖٓطِؼ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ئ٠ُ ٍ٘خ 

ثْٔبًَ رؼ٤ِْ اُِـبد اُؾ٤خ ُألعبٗت ، ئال إٔ اُؾوَ أُؼوك٢ ُْ ٣أفن ر٤َٔخ رؼِٖ اٍزوال٤ُخ  ئال 

 ٝمُي ك٢ ٓؼٜل اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ثبػزجبهٛب ُـخ أع٘ج٤خ ، ٝ هل ثوىد 1947ك٢ ؽٞا٢ُ ٍ٘خ 

أػٔبٍ ٛنا أُؼٜل ك٢ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ، ٕٝبهد اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رلهً ك٢ ٓؼٜل رؼ٤ِْ 

اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ثبػزجبهٛب ُـخ أع٘ج٤خ ثغبٓؼخ ٤ٓزْبعبٕ رؾذ ئّواف اُؼب٤ُٖٔ اُجبهى٣ٖ 

 (سٚتشخ السف)ٝ  (ذشاسٌض فش٠ض)
3

 ٝ ٕلهد أُغِخ أُْٜٞهح  

Languagelearning : journal of applied linguistics  صْ ثؼلٛب رأٍَذ

ٝثلأ ٛنا اُؼِْ ٣٘زْو ه٣ٝلا ك٢ ًض٤و  1954ٓلهٍخ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ك٢ عبٓؼخ اكٗجوح ػبّ 

 1964ٖٓ اُغبٓؼبد اُؼب٤ُٔخ ٝ مُي أل٤ٔٛزٚ ّٝلح اُؾبعخ ئ٤ُٚ ٝ ك٢ ػبّ 
4

  ، رأٌٍ اإلرؾبك 
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.73 ، ٓ 2002 ، 01ؽ٢ِٔ ف٤َِ ، كهاٍبد اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ، االٌٍ٘له٣خ ، ٛ : ٣٘ظو - 
2
 

.23ػجلٙ اُواعؾ٢ ، ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ٝ رؼ٤ِْ اُؼوث٤خ ، ٓ : ٣٘ظو - 
3
 

.20أُوعغ اَُبثن ، ٓ - 
4
 



 

 

اُل٢ُٝ ُؼِْ اُِـخ اُزطج٤و٢، ًٔب ٍؼ٠ ٛنا األف٤و إل٣غبك ؽٍِٞ ٌُِْٔالد اُِــــ٣ٞخ اُول٣ــٔخ 

ئ٠ُ إٔ األ٤ٔٛخ اُقبٕخ ُٜنا اُؼِْ رزٔؾٞه ك٢ اُؾبُز٤ٖ  (ك٤ْٔبٕ)ٝ أَُزغلح ، ٝ ٤ْ٣و 

 : ا٥ر٤ز٤ٖ

ػ٘لٓب رَزلػ٢ اُٚوٝهح رط٣ٞو اُِٜغبد ٓؼ٤٘خ ك٢ ٓغٔزغ ٓؼ٤ٖ ثـوٗ عؼِٜب ٝاٍؼخ :  أ

 .اُ٘طبم ٍٜٝ أُؾ٤طبد اُغل٣لح 

ػ٘لٓب رلػٞ اُؾبعخ ئ٠ُ رله٣ٌ ُـبد أع٘ج٤خ ُـ٤و اُ٘بٛو٤ٖ ثٜب ، ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓولٝهْٛ : ة

 .اإلرٖبٍ ٓغ أث٘بء رِي اُِـبد ٝ اُؼَٔ ٓؼْٜ ٖٓ أعَ رؾو٤ن أؿواٗ ػ٤ِٔخ ٝٓؼوك٤خ ٝٓبك٣خ

ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٤خ ٝ رؼ٤ِْ "اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ك٢ ًزبثٚ  (ػثذ اٌشاخحٟ)       ؽ٤ش ٣ؼوف 

ػِْ َٓزوَ ثنارٚ ُٚ ئٛبهٙ أُؼوك٢ اُقبٓ ، ٝ ٜٓ٘ظ ٣٘جغ ٖٓ كافِٚ ،  : " هبئال " اُؼوث٤خ

٣ٜلف ئ٠ُ اُجؾش ػٖ ؽَ ٌُِْٔزٚ ُـ٣ٞخ ، اٗٚ اٍزؼٔبٍ ُٜب رٞاكو ػٖ ٛج٤ؼخ اُِـخ ٖٓ أعَ 

رؾ٤َٖ ًلبءح ػَٔ ػ٢ِٔ ٓب رٌٕٞ اُِـخ اُؼٖ٘و األٍب٢ٍ ك٤ٚ ، اٗٚ ٤ٓلإ رِزو٢ ك٤ٚ ٓقزِق 

اٌٍغا١ٔاخ ، اإلخرّاػ١ح ، اٌٍغا١ٔاخ إٌفغ١ح ، ػٍُ : اُؼِّٞ اُز٢ رٜزْ ثبُِـخ اإلَٗب٤ٗخ ٓضَ 

اإلخرّاع ٚ اٌرشت١ح 
1
. 

       رؼوف ثؼ٘ أُؼبعْ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢  ثأٗٚ ٖٓطِؼ عبٓغ ٣لٍ ػ٠ِ رطج٤وبد 

ٓز٘ٞػخ ُؼِّٞ اُِـخ ك٢ ٤ٓبك٣ٖ ػ٤ِٔخ ٝ ٣َزـَ اُؼِّٞ اُِـ٣ٞخ ك٢ ؽَ أٌُْالد ػ٤ِٔخ ماد 

رؼ٤ِْ اُِـخ ٝ اًزَبثٜب ٍٞاء ًبٗذ اُِـخ األّ األ٤ِٕخ أٝ اُِـخ األع٘ج٤خ : ِٕخ ثبُِـخ ٓضَ 

اُضب٤ٗخ ، ٝ ػ٠ِ ٛنا األٍبً كإ ثؼ٘ اُؼِٔبء ال ٣َزقلٕٓٞ ٛنا أُٖطِؼ ئال ك٢ اإلّبهح 

 .ئ٠ُ اُغبٗت اُزؼ٢ٔ٤ِ كوٜ

     ٓؼ٠٘ ٛنا أٗ٘ب أٓبّ ػِْ ٤ٌُ ُٚ ٓٞٙٞع ٓؾلك  أٝ ٗظو٣خ ٓؾلكح ، ٝ ئٗٔب ٛٞ رطج٤ن ُٔب 

 .رِٕٞذ ئ٤ُٚ  اَُِب٤ٗبد اُ٘ظو٣خ ٖٓ ٗزبئظ ٝأٍب٤ُت ك٢ رؾ٤َِ اُِـخ
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1
 



 

      ٝ ثٜنا رٌٕٞ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٤ٍِٝخ ُـب٣خ ٓؾلكح ك٢ٜ رقزِق ػٖ ػِْ اُِـخ اُ٘ظو١ 

اُن١ ٣لهً  اُِـخ ُنارٜب ٖٝٓ أعَ مارٜب 
1
. 

     اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ػ٘ل ثلا٣خ ظٜٞهٛب ًبٗذ رَزؼَٔ ٓواككخ ُزؼ٤ِْ اُِـبد األع٘ج٤خ صْ 

ُزؼ٤ِْ اُِـبد ا٤ُ٘ٛٞخ صْ رجلأ اَُِب٤ٗبد ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ ٝٙغ األٍب٤ُت ٝ اإلعواءاد اُز٢ 

٣َزط٤غ ثٜب إٔ ٣ؾٍٞ ٛنٙ اُؾوبئن اُؼ٤ِٔخ ئ٠ُ اٍزوار٤غ٤خ رزٔضَ ك٢ ٓووه رؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ؽ٤ش 

 .أُؼِْ ٝ ئػلاكٙ ٝ اُٜلف ٖٓ ٛنا أُووه ٝافز٤به أُبكح اُِـ٣ٞخ ٝٛوم رله٣َٜب

       ٣ٞؽ٢ ٛنا ًِٚ ثبٕ اَُِب٤ٗبد  ٕبككذ ٕؼٞثبد  ك٢ رؾل٣ل ٓلٜٜٞٓب ٝ اُلَٖ ك٢ 

ٓؼ٘بٛب ، ٝرٌٔـــٖ ئؽـــلٟ اُٖؼـــٞثبد اُوئ٤َ٤خ ك٢ رؾل٣ل اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ًٜٞٗب َُب٤ٗخ 

ٝ رطج٤و٤خ أ١ رزؼبَٓ ٓغ اَُِبٕ ٖٓ عٜخ ، ٝ ٓغ رطج٤وبد اُؼِّٞ ٖٓ عٜخ أفوٟ 
2
. 
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 خظائض اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

 

    ئما ًبٕ ٌَُ ػِْ فٖبئٔ ٤ٔٓٝياد ٣قزٔ ثٜب ، كإ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رز٤ٔي ثغِٔخ 

 : ٖٓ اُقٖبئٔ ٣ٌٖٔ ؽٖوٛب ك٤ٔب ٢ِ٣ 

ٝمُي ألٜٗب رورجٜ أٝال  ثبُؾبعخ ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُِـبد ، ٝ صب٤ٗب   : (اُ٘لؼ٤خ)اُجواؿٔبر٤خ  -1

ُزأفن ٖٓ اُلهاٍبد اُ٘ظو٣خ ُِـخ ئال ٓب ُٚ ػالهخ ثزله٣ٌ اُِـخ ٝ رٞظ٤لٜب ك٢ اُؾ٤بح 

 .اُؼ٤ِٔخ

ٝ مُي ألٕ ٛنا اُؼِْ ٣جؾش ػٖ اٍُٞبئَ اُلؼبُخ ٝ اُطوم اُ٘بعؾخ ُزؼ٤ِْ اُِـخ : اُلؼب٤ُخ -2

 .ٍٞاء أًبٗذ ٛنٙ اُِـخ ٤٘ٛٝخ أٝ أع٘ج٤خ

 .ؽ٤ش ٣قزبه اٌُبرت ٓب ٣واٙ ٓالئٔب ُِزؼ٤ِْ ٝ اُزؼِْ: اإلٗزوبئ٤خ  -3

ٝٛنا ٓب ٣لػ٢ : كهاٍخ ٗوبٛ اُزْبثٚ ٝاإلفزالف ث٤ٖ اُِـخ األّ ٝ اُِـبد األع٘ج٤خ  -4

 ُـ٣ٞب ٝكهاٍخ مُي ك٢ اُغنٝه ًثبإلؽزٌبًبد اُِـ٣ٞخ اُز٢ رؾلس ك٢ ٓؾ٤ٜ ؿ٤و ٓزغبٕ

اُِـ٣ٞخ أٝ اُؾبالد اُقــبٕخ اُز٢ ٣وغ ك٤ٜب اُزؼــــلك اُِــــ١ٞ أ١ كهاٍــــخ ٗوبٛ اُــزْبثٚ 

ٝ اإلفزالف ث٤ٖ اُِـخ األّ ٝ اُِـبد  ٖٓ أعَ إٍُٞٞ ئ٠ُ ٛو٣وخ كؼبُخ ٝٗبعؾخ ك٢ 

اُزله٣ٌ 
1
. 

ا ػ٠ِ مُي ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ إٔ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٢ٛ اٍزؼٔبٍ كؼ٢ِ ُِٔؼط٤بد          ٝث٘بء 

 ٛنٙ أُؼط٤بد ك٢ اُزطج٤وبد اُٞظ٤ل٤خ هاُ٘ظو٣خ اُز٢ عبءد ثٜب اَُِب٤ٗبد اُؼبٓخ ، ٝاٍزضٔب

ُِؼ٤ِٔخ اُج٤لاؿٞع٤خ ٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٖٓ أعَ رط٣ٞــــو ٛوائن رؼ٤ِٜٔب ألث٘بئـــٜب اُ٘بٛو٤ٖ ثٜــب 

 .ٝ ُـ٤و اُ٘بٛو٤ٖ ثٜب

 

 

 

 

                                                 

.21أُوعغ اَُبثن ، ٓ - 
1
 



 

 ا٘رّاِاخ اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

 

 :           َُِب٤ٗبد اُزطج٤وخ اٛزٔبٓبد ػل٣لح ٗؾٖوٛب ك٤ٔب ٢ِ٣ 

 .ٝٙغ اُوٞا٤ٖٗ اُؼ٤ِٔخ ٓٞٙغ اإلفزجبه ٝ اُزغو٣ت -1

ا ػ٠ِ  -2 اٍزؼٔبٍ رِي اُوٞا٤ٖٗ ٝ اُ٘ظو٣بد ك٢ ٤ٓبك٣ٖ أفوٟ هٖل اإلكبكح ٜٓ٘ب ، ٝ ث٘بء 

ب ُِجؾش ٝ أُؼوكخ ٕ ك٢ٜ  مُي رظٜو أ٤ٔٛخ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ اُز٢ رَُؼُل ٓغبال  ٝاٍؼ 

رؼَٔ ػ٠ِ ئ٣غبك ؽـــٍِٞ ُْٔــٌِــخ ٓؼ٤٘خ رقٔ ٓٔبهٍخ اُِـخ ٝ رزـ٤و ؽَت اُظوٝف 

ا ُِزـ٤واد اُيٓب٤ٗخ ٝ رزطٞه ثزطٞه اُؼِّٞ ، اُز٢  ٝ رؾبٍٝ إٔ رغؼَ ٓغبال ُزؼ٤ِْ َٓب٣و 

رَُؼُل ثٜب ثبُٔلب٤ْٛ ٝ أُؼبهف أُز٘ٞػخ 
1
. 

 

     ًٔب إٔ ٓغبُٜب ٛٞ اُٖٞهح اُٞاهؼ٤خ ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٗلَٚ ، ؽ٤ش ٣وز٢ٚ ٝعٞك اُجؾش 

اُؼِـ٢ٔ اُ٘ـظو١ ثبُٚوٝهح ٝعٞك اُغبٗت اُزطج٤و٢ ، اُن١ ٛٞ رؼي٣ي ٜٓ٘غ٢ ُِ٘زبئظ 

اُؾبِٕخ ، ٢ٛٝ اُ٘زبئظ اُز٢ رطجن ك٢ اُٞاهغ الفزجبهٛب ٝ رله٤ن ٓؼــــط٤برٜب ، ٝ اٍضـــٔبهٛب 

ٝ اإلكبكح ٜٓ٘ب ك٢ ٤ٓلإ آفو ٖٓ ٤ٓبك٣ٖ أُؼوكخ اإلَٗب٤ٗخ ، ٝ ٣ٌٖٔ ُٜنٙ األ٤ٔٛخ إٔ رٌٕٞ 

ًبك٤خ إل٣غبك اُؼالهخ أُٜ٘غ٤خ ث٤ٖ اَُِب٤ٗبد ٝ رؼ٤ٔ٤ِخ ُِـبد
2
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

.136 ، ٓ ٣1986٘ظو ػجل اَُالُْ أَُل١ ، اَُِب٤ٗبد ٝ أٍَٜب أُؼوك٤خ ،كاه اُز٤َٗٞخ ُِْ٘و ، كٛ ،  - 
1
 

2
 ، 1793 ، 4اُؾبط ٕبُؼ ، أصو اَُِب٤ٗبد ك٢ اُٜ٘ٞٗ ثَٔزٟٞ ٓلهً اُِـخ اُؼوث٤خ ٕ ٓغِخ اَُِب٤ٗبد ، اُؼلك : ٣٘ظو - 

 .25اُغيائو ، ٓ 



 

 فشٚع اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح

    ؽ٤ٖ رٞعل ٌِْٓخ ٓب كإ اُؾَ ال ٣ِزٌٔ ٖٓ ٖٓله ٝاؽل ٕ ٝرؼ٤ِْ اُِـخ ٌِْٓخ ٣ؾبٍٝ 

ا ٣وثٜ ث٤ٖ ػلك ٖٓ  َّ ٖٓ أعَ مُي أٗٚ ػِْ ٣ٔضَ عَو  ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ إٔ ٣جؾش ُٜب ػٖ ؽ

اُؼِّٞ أٝ ٛٞ ٗوطخ اُز٢ رِزو٢ ػ٘لٛب اُؼِّٞ اُز٢ ُٜب ارٖبٍ ثِـخ اإلَٗبٕ ، ٝ أٓبّ ٛنا 

اُزٖؼ٤ل ، اهرأ٣٘ب إٔ ٤ْٗو ك٢ كهاٍز٘ب ٛنٙ ئ٠ُ أْٛ اُؼِّٞ ٝ أُغبالد اُز٢ روزوة ك٢ 

ٓب٤ٛزٜب، ًٔب إٔ صٔخ ارلبم ػ٠ِ إٔ ػِّٞ أٍب٤ٍخ رٔضَ أُٖبكه األٍب٤ٍخ ، ُؼِْ اُِـخ 

 :اُزطج٤و٢ ، ٝ ٖٓ أٜٛٔب

 ػِْ اُزوث٤خ – ػِْ االعزٔبع – ػِْ اُ٘لٌ –ػِْ اُِـخ 
1
. 

    ٣زوثٜ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ اهرجبٛ ب ٝص٤وب ثٜنٙ اُؼِّٞ ، فٖٕٞب ٝ إٔ ٓؾٞهٛب ٝ أٍبً 

ه٤بٜٓب ٛٞ اُجؾـــش ػٖ اُؾـــــَ ٌُْٔــــِخ ٓب رؼــــــوهَ اُؼ٤ِٔخ اُزؼــــ٤ٔ٤ِخ ، ٝ هـــل ٗٞٙ 

ئ٠ُ إٔ ٛ٘بى ٙوٝهح ؽز٤ٔخ رِظ ػ٠ِ رياٝط  ( noam chopmskyٔٛاَ ذش١ِٛغىٟ )

اُؼِّٞ ٝ اٖٜٗبهٛب ٓغ ثؼ٘ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُزطج٤وبد ، كؼ٘لٓب رٌٕٞ اٛزٔبٓبد اُِـ١ٞ 

ٓوزٖوح ػ٠ِ ث٤٘خ اُِـخ كٕٝ أثؼبكٛب اُ٘ل٤َخ ٝ اإلعزٔبػ٤خ ، كاٗٚ ٣جؾش ك٢ ٓغبٍ اَُِب٤ٗبد 

ا٤ُٚٔوخ ك٤٘لهط ك٢ أٍُٞؼخ 
2
. 

 

     ٝػ٘لٓب هثٜ أُْ٘ـِٕٞ ك٢ ٛنا أُغبٍ ، رؼ٤ِْ اُِـخ ٝ رؼِٜٔب ثأٓٞه ٓغبٝهح ُٜب ظٜود 

 . ٝ اُزؼ٢ٔ٤ِ ٝ اإلعزٔبػ٢ ٝ اُغـواك٢–ػِْ اُِـخ اُ٘ل٢َ: ئ٠ُ اُٞعٞك ػِّٞ عل٣لح ٓضَ 

  pédagogique linguistique:    ػٍُ اٌٍغح اٌرؼ١ٍّٟ 

        ٣َزقلّ ٖٓطِؼ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ُِلالُخ ػ٠ِ ٛنا اُؼِْ ، ػ٠ِ اٗٚ كوع ٓـــٖ 

اُزطج٤و٢ ، ٝ هل ٣طِن ػ٤ِٚ أؽ٤بٗب،ػِْ رؼ٤ِْ اُِـخ أٝ ػِْ اُِـخ اُزوث١ٞ ، كٜٞ ٣ٜزْ ثبُطوم  

 

 

                                                 

.23ػجل اُواعؾ٢ ، ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ،ٓ :٣٘ظو - 
1
 

.20 ، ٓ 2005 ، 2ر٢ٌَْٓٞ ، اُِـخ ٝ أَُإ٤ُٝخ ، رو ، ؽَبّ اَُ٘ٔب١ٝ ، عبٓؼخ اُوبٛوح ، ٛ- 
2
 



 

ٝاٍُٞبئَ اُز٢ رَبػل اُطبُت ٝ أُؼِْ ػ٠ِ رؼِْ اُِـخ ٝ رؼــ٤ِٜٔب ، كٜٞ اُؼِْ اُن١ ٣لهً 

اُِـخ ، ٓولٓب ٗظو٣خ ُـ٣ٞخ ٕٝٝل ب ُظبٛوح ُـ٣ٞخ 
1

 . 

      كٜٞ ػِْ ٣ٚغ اُجوآظ ٝ اُقطٜ اُز٢ رإَٛ ٓؼِْ اُِـخ ُِو٤بّ ثٞاعجٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ ك٢ 

رؼ٤ِْ أُٜبهاد اُِـ٣ٞخ ،ًٔب ٣لزؼ اُقطٜ ٝ اُجوآظ اُز٢ رَْٜ ك٢ ر٤َْٜ ر٤ََٜ اُؼ٤ِٔخ 

اُزوث٣ٞخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ،ًٕٝٞ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ رٜزْ ثطوم اُزله٣ٌ ٝ رؼ٤ِْ اُِـخ األّ أٝ اُِـخ 

 ًَُ األع٘ج٤خ ، ك٢ٜ رَْٜ ثٌَْ ٓجبّو ك٢ ٕ٘بػخ اُجوآظ ٝ اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، اُز٢ رإَٛ 

ٖٓ أُؼِْ ٝ أُزؼِْ ُألّزـبٍ ػِْ رِي اُِـخ 
2

، ٣ٝزْ ئػلاك رِي اُقطٜ اُزوث٣ٞخ ثَٔبػلح 

 .أُقبثو اُِـ٣ٞخ ا٤ُٜٔئخ

  linguistique psycho   ػٍُ اٌٍغح إٌفغٟ 

       ٣لهً ٛنا اُؼِْ اُِـخ ػ٠ِ أًضو ٖٓ ٝعٚ ، ٝ ٖٓ أٝعٜٜب أٜٗب رلهً ٖٓ ٗبؽ٤خ اُؼالهخ 

ث٤ٖ اُِـخ ٝ اُؼ٤ِٔبد اُلٌو٣خ ، أ١ اُز٢ رٜلف ئ٠ُ ٓؾبُٝخ اُزَٕٞ ئ٠ُ ٓب ٣ؾلس ك٢ اُلٓبؽ 

ػ٘لٓب  ٣َٔغ ًالّ ؿ٤وٙ ، ٝ ئ٠ُ ٓؼوكخ ٤ًل٤خ اًزَبة اُطلَ اُِـخ ٝ ئ٠ُ رؾل٣ل اُٖلبد 

اُقبٕخ ثِـخ اُجْو
3

.  

      ًٔب رقزٔ اَُِب٤ٗـبد اُ٘لـ٤َخ ثلهاٍـخ اُؼٞآـَ اُ٘لَـ٤خ أُإصـوح ك٢ اًزَـبة اُِــــخ ، 

ٝ ٣لهً ػ٤ٞة اُ٘طن ٝ اٌُالّ ، ٝ اُؼالهخ ث٤ٖ اُ٘لٌ اُجْو٣خ ثٌَْ ػبّ ٝ اُِـخ ثٌَْ 

(  أٌفش٠ذ ع١ثٛن )فــبٓ ، ٝ هٚب٣ب ثبإلًزَبة ٝاإلكهاى ػ٘ل أُزٌِْ ، ٝ ٣ؼٞك اُلَٚ ئ٠ُ 

 ك٢ ر٤ٛٞل كػبئْ ٛنا اُزقٖٔ اُغل٣ل اُن١ رقٖٔ ثلهاٍخ اُؼالهخ أُزجبكُخ ث٤ٖ اَُ٘ن 

 

 

 

 

 
                                                 

- 
1
 .23أُوعغ اَُبثن ، ٓ:  ٣٘ظو   

.76كهًٝ ك٢ األَُ٘خ اُؼبٓخ ٕ ٓ : ك١ ٤ٍٍٞو - 
2
 

.169 ، 1978ٗب٣ق فوٓب ، أٙٞاء ػ٠ِ اُلهاٍبد اُِـ٣ٞخ أُؼبٕوح ، ػبُْ أُؼوكخ ، ا٣ٌُٞذ ، ك ٛ ، - 
3
 



 

اُِـ١ٞ ،  ٝ اُ٘لٌ اإلَٗب٤ٗخ ك٢ َٓزٟٞ رِو٢ ػ٤ِٔخ اُزٌِْ 
1

ػ٠ِ إٔ " ر٢ٌَْٓٞ" ٝ ٣إًل 

اُلهاٍخ اُِـ٣ٞخ ٢ٛ كهاٍخ اُِـخ ، ٝ اُلهاٍخ اُ٘ل٤َخ ٢ٛ الًزَبة اُِـخ ٝ اإلكبكح ٜٓ٘ب 
2
. 

     ؽ٤ش ٣ٜزْ ٛنا اُؼِْ ثبَُِٞى اُِـ١ٞ ٝ فبٕخ ٖٓ ؽ٤ش اًزـــَبة اُِـخ، أٝ اٍزـــقلآٜب 

ٝ ٛنا ٗز٤غخ عٜٞك ػِٔبء اُ٘لٌ ٝػِٔبء اُِـخ ك٢ ٓؾبُٝخ إٍُٞٞ ئ٠ُ ٗظو٣خ ػ٤ِٔخ ؽٍٞ 

 .اًزَبة اُِـخ ٝ اُولهح اُِـ٣ٞخ ػ٘ل اُلوك

      ٝ ٖٓ ٛ٘ب َٗ٘ز٘ظ إٔ ٓغبٍ ٛنا اُؼِْ ٛٞ اَُِٞى اُِـ١ٞ ُِلوك ، ٝ أُؾٞهإ األٍب٤ٍبٕ 

ك٢ ٛنا اَُِٞى ٛٔب اإلًزَبة اُِـ١ٞ ٝاألكاء  اُِـ١ٞ ، ٝ ال ٣ٌٖٔ إٍُٞٞ ئ٠ُ  ٛنا ا٢ُْء 

ٖٓ مُي ئال ثٔؼوكخ األٗظٔخ أُؼوك٤خ ػ٘ل اإلَٗبٕ 
3

  . 

      ٝ ثٜنا ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ إٔ ػِْ اُ٘لٌ اُِـ١ٞ ٣قزٔ ثبَُِٞى اُِـ١ٞ ، ثاػزجبه اُِـخ  

ٓجلأ ٖٓ ٛنا االّزـبٍ كٜٞ ١ٞٚ٘٣ رؾذ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ثال ّي ، ألٗٚ ٖٓله ْٜٓ ك٢ 

ٛنا اُؼِْ اُٞاٍغ ، ٝ ٌُٖ ٛنا ال ٣ؼ٢٘ أٗٚ اُٞؽ٤ل كٜٞ ال ٣ـ٢٘ ػٖ اُؼِّٞ أفوٟ ، ال روَ 

أ٤ٔٛخ ػ٘ٚ ، كٖٔ اُؼِّٞ اُز٢ اٛزٔذ ثأٍب٤ٍبد اُِـخ ٝ رؼِوذ  ثلهاٍزٜب ٗغل ػِْ اُِـخ 

اإلعزٔبػ٢ اُن١ أٜٗٔي ك٢ كهاٍخ اُِـخ كافَ أُغزٔغ 
4
. 

 linguistique Socio: ػٍُ اٌٍغح اإلخرّاػٟ  -3

        ئما ًبٕ ػِْ اُِـخ ٣ؼيٍ اُِـخ ئ٠ُ هطغ ٝأعياء ٝكن اُ٘ظْ اإلعزٔبػ٤خ أ١ أٗٚ ٣لهً 

اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ ، ؽ٢ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رلبػَ ُـ١ٞ ، أ١ الثل ٖٓ ٝعٞك ٓزٌِْ ٝ ٓزِو٢ ،ٝ ٛٞ 

ػِْ ٣لهً اُِـخ ٖٓ ؽ٤ش ٢ٛ ؽلس ُـ١ٞ اعزٔبػ٢ ، ٝ ث٘بءا ػ٠ِ مُي ، ٣وّٞ ٛنا اُؼِْ 

ثلهاٍـــخ اُز٘ٞع اُِـ١ٞ ك٢ اٍزقلاّ اُِـخ ك٢ ٓغزٔغ ٓب أٝ ػلح ٓغزٔؼبد رزٌِْ ُـخ ٝاؽلح ، 

 أٝ ٓب ٠َٔ٣ ثبُِٜغبد اإلعزٔبػ٤خ ٖٓ ؽ٤ش فٖبئٖٜب اُٖٞر٤خ ، اُٖوك٤خ ، اُ٘ؾ٣ٞخ ، 

 

 

                                                 

.77أُوعغ اَُبثن ، ٓ- 
1
 

.32ر٢ٌَْٓٞ ، اُِـخ ٝ أَُإ٤ُٝخ ، ٓ - 
2
 

.26ػجل اُواعؾ٢ ، ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ، ٓ - 
3
 

.170أُوعغ اَُبثن ، ٓ : ٣٘ظو - 
4
 



 

اُلال٤ُخ ، ًٔب ٣لهً ٌْٓـــِخ اإلىكاٝط اُِــــ١ٞ أٝ رؼلك أَُزـــ٣ٞبد اُِـ٣ٞخ ٓضَ اُلٖؾ٠ 

دساعح اٌٍغح ِٓ ح١ث ػاللرٙا تاٌّدرّغ ، : " ٛنا اُؼِْ هبئال  " ال٠ٕض"ٝ اُؼب٤ٓخ ؽ٤ش ٣ؼوف 

ٚ٘ٛ فشع ٔشأ ػٓ اٌرؼاْٚ ت١ٓ اٌٍغا١ٔاخ ٚ ػٍُ اإلخرّاع اٌزٞ ٠ثحث فٟ اٌّؼٕٝ اإلخرّاػٟ 

 "ٌٕظاَ اٌٍغح ٚ اعرخذاِٙا
1
. 

    ئ٠ُ إٔ ٓلّٜٞ اَُِب٤ٗبد اإلعزٔبػ٤خ ال ٣٘لي إٔ ٣ٌٕٞ مُي اُؼِْ اُن١ ٣جؾش ك٢ اُؼالهخ 

اٌُبٓ٘خ ث٤ٖ اُِـخ ٝ أُغزٔغ اُن١ ٗؼ٤ِ ك٤ٚ ػِْ اػزجبهٛب ا٤ٍُِٞخ اُٞؽ٤لح ُؼ٤ِٔخ اُزٞإَ 

 .ث٤ٖ األكواك

    ٝ ثٜنا ٗزلن إٔ ٛنا اُؼِْ ثٖلخ ػبٓخ ٣لهً اُزأص٤و أُزجبكٍ ث٤ٖ اُِـخ ٝ أُغزٔغ ألٕ 

ٝظ٤لخ اُِـخ األٍب٤ٍخ رؾون اُزٞإَ ث٤ٖ األكواك ك٢ أُغزٔغ 
2
. 

 

 linguistique Géo: ػِْ اُِـخ اُغـواك٢  -4

 ٝ ٠َٔ٣ ًنُي اُج٤ئ٢ ، ٝ ٣لهً اُِـخ ثاػزجبهٛب عيء ٖٓ اُٞعٞك اُغـواك٢ ُِٔغزٔغ ، ئم      

رٜزْ ثبُزٞى٣غ اُغـواك٢ ُِـبد ك٤جؾش ػٖ اُِـبد اُز٢ ر٘ز٢ٔ ئ٠ُ ًَ ك٤ِٖخ 
3
. 

        ٝ ٛٞ ػِْ ٣لهً اُِـبد ٝ اُِٜغبد ٝ ٣ٖ٘لٜب ، ٛجوب ُِٔٞاهغ اُغـواك٤ـــــخ ٌَُ ُٜغــخ 

اُلال٤ُخ اُز٢ رلوم اُِـخ ػٖ -  اُ٘ؾ٣ٞخ–اُٖوك٤خ - أٝ ُـــخ ، ثبُ٘ظو ئ٠ُ فٖبئٖٜب اُٖٞر٤خ

ُـخ ، أٝ ُٜغخ ػٖ ُٜغخ أٝ ٓب ٠َٔ٣ ثبُِٜغبد اإله٤ٔ٤ِخ ك٢ ثِل ٝاؽل أٝ ػلح ثِلإ رزٌِْ ثِـخ 

ٝاؽلح ٝ ؿبُج ب ٓب ر٘ز٢ٜ ٛنٙ اُلهاٍخ ك٢ ػِْ اُِـخ اُغـواك٢ ئ٠ُ ٝٙغ األٛبٌُ اُِـ٣ٞخ ، 

ؽ٤ش رٞىع اُز٘ٞػبد اُِـ٣ٞخ ٝكن هٓٞى فبٕخ ػِْ فوائٜ عـواك٤خ رٞٙؼ ٓٞهؼٜب 

ٝفٖبئٖٜب اُِـ٣ٞخ 
4
. 

 

                                                 

.26أُوعغ اَُبثن ، ٓ -  
1
 

.41، ٓ 1993، 3ًٔبٍ ث٤ْو ، ػِْ اُِـخ اإلعزٔبػ٢  ، كاه ؿو٣ت ، اُوبٛوح ، ٛ : ٣٘ظو - 
2
 

3
 ، 213ػبُْ أُؼوكخ ، ا٣ٌُٞذ ،اُؼلك - أؽٔل ٓؾٔل أُؼزٞم ، اُؾ٤ِٖخ اُِـ٣ٞخ أ٤ٔٛزٜب ، ٖٓبكهٛب ، ٍٝبئِٜب ـ ر٤ٔ٘زٜب- 

1978 ٓ ، 72. 

.79ف٤َِ ف٤َِ ، كهاٍبد ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ - 
4
 



 

 Lexicography:فٓ طٕاػح اٌّؼاخُ  -5

ّٖ ٕ٘بػخ أُؼغْ ، ٖٓ ؽ٤ش اُغٔغ ، اُٞٙغ ، أ١ ٖٓ ؽ٤ش عٔغ أُبكح          ٣لهً ك

اُِـ٣ٞخ ُِٔؼغْ ثبُ٘ظو ئ٠ُ ٗٞػٚ ، ٝؽغٔٚ ٝ اُٜلف ٖٓ رأ٤ُلٚ ٝ رور٤ت أُلافَ ٝ ئػلاك 

اُْوٝع  ٝ اُزؼو٣لبد ، ٝ اُٖٞه ؿ٤و مُي ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُقبٕخ ثزأ٤ُق أُؼبعْ ، ٝؽز٠ ٣زّْ 

ئفواط أُؼغْ ك٢ ٕٞهرٚ اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ ؽ٤ش افز٤به ٗٞع اُٞهم ٝ اُزغ٤ِل ، ٝ ٣َزو٠ إُٔٞٚ 

ٖٓ ػِْ  أُؼبعْ اُ٘ظو١ ٝ ٖٓ ٗظو٣خ أُؼغْ ، ٝ ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح إٔجؼ اٍزقلاّ 

اُؾبٍت ا٢ُ٥ أٝ اُؾبٍٞة ك٢ عٔغ أُبكح اُِـ٣ٞخ ٝرور٤جٜب 
1

.  

طٕاػح اٌّؼاخُ ذشًّ ػٍٝ خطٛاخ أعاع١ح : " ثوُٞٚ  (ػٍٟ اٌماعّٟ)     ؽ٤ش ٣ؼوف   

خّغ اٌّؼٍِٛاخ ٚ اٌحمائك ٚ اخرثاس اٌّذاخــــً ٚ ذشذــــ١ثٙــا طــثما ٌٕظاَ : خّظ ٟ٘ 

ِؼـــــ١ٓ ، ٚ وـــــراتح اٌّٛاد ثــــــُ ٔشــش إٌاذح إٌٙائٟ ، ٚ٘زا إٌراج إٌٙائٟ ٘ٛ اٌّؼدُ 

 "أٚ اٌماِٛط
2
. 

    ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ ٕ٘بػخ أُؼبعْ رٔو ثؼلح ػ٤ِٔبد إلفواط أُؼغْ ٝ ْٗوٙ، ٝ مُي ثؼل 

 .اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼط٤بد ٝ أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣ولٜٓب أُؼغْ

 linguistique planification: اٌرخط١ظ اٌٍغٛٞ  -6

 ًؼ٘ٞإ (weireich)     أٍٝ ٖٓ اٍزؼَٔ ٖٓطِؼ اُزقط٤ٜ اُِـ١ٞ ٛٞ اُؼبُْ اُ٘و٣ٝغ٢ 

 ، أٓب أٍٝ ٖٓ ًزت ك٤ٚ ثطو٣وخ ػ٤ِٔخ ٛٞ اُؼبُْ 1957ُ٘لٝح ػولد ك٢ عبٓؼخ ًُٞٞٓج٤ب ػبّ 

 .1959ػبّ  ( Haugen  ٛبٝعٖ)

ؽيٓخ اػزوبكاد ٝرْو٣ؼبد ٝهٞاػــــل : " أٗٚ  (ثبُلٝف)ٝ  (ًبُجٖ)ؽ٤ش ٣ؼوكٚ ًَ ٖٓ        

 ٝ رـ٤و ٝٓٔبهٍبد ثـ٤خ ئؽلاس رـ٤٤و ئ٣غبث٢ َٓزٜلف ك٢ اٍزقلاّ اُِـخ أٝ رٞه٤ق رـ٤٤و 

 

 

                                                 

. 79أُوعغ اَُبثن ، ٓ - 
1
 

.13 ، ٓ 2004 ، ٣03٘ظو ػ٢ِ اُوب٢ٍٔ، ػِْ اُِـخ ٝ ٕ٘بػخ أُؼبعْ ، ٌٓزجخ ُج٘بٕ ٗبّوٕٝ ، ث٤وٝد ُج٘بٕ ، ٛ- 
2
 



 

ٍِج٢ ٓؾزَٔ ك٤ٚ، أٝ ٛٞ عٜٞك ٓجنُٝخ ٖٓ هجَ اُجؼ٘ ٖٓ أعَ رؼل٣َ اَُِٞى اُِـ١ٞ ك٢ أ١ 

"ٓغزٔغ َُجت ٓب ٝ ٖٓ مُي أُؾبكظخ ػ٠ِ صوبكخ أُغزٔغ ٝ ؽٚبهرٚ ٝػجو ٤ٕبٗخ ُـزٚ
1
. 

    ٝػ٤ِٚ كبُزقط٤ٜ اُِـ١ٞ ٛٞ ٓغٔٞػخ اإلعواءاد ٝ اُزلاث٤و اُٚوٝه٣خ اُز٢ رزقنٛب اُلُٝخ 

ٓٞٙٞع اُز٘ل٤ن ، ٖٓ أعَ ٝٙغ ُـ١ٞ ٗؾٞ األكَٚ ، أٝ ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛلاف ٤ٍبٍخ 

 .ٓؼ٤٘خ 

      ٝ رــزؼلك ٓغبالد اُزقط٤ٜ اُِــــ١ٞ كزغـــلٙ كـــ٢ اُزؼِـــ٤ْ ٝ اإلهـــزٖبك ، اإلٍــــالّ 

ٝ اُزـــــوث٤خ ، ٝ اُزوث٤خ ٝ اُزؼ٤ِْ ، ؽوال فٖج ب ُٚ ، كبُ٘ظبّ اُزوث١ٞ ٛٞ األكاح اُوئ٤َ٤خ اُز٢ 

رَزقلٜٓب اُؾٌٞٓبد ك٢ ر٘ل٤ن هواهاد رقط٤ٜ اُِـخ كاما افز٤ود ُـخ ٓب ٣ٌٖٔ ُِؾٌٞٓخ إٔ 

رأٓو ثزؼ٤ِٜٔب ًٔبكح كها٤ٍخ 
2

 ، ٝ ٣قطٜ ُنُي ثبُز٤ٜـــئخ ٝ اإلػــلاك ٝ اإلػزٔبك ٝ أُوبهثبد 

 .ٝ أُ٘بٛظ أُ٘بٍجخ اُز٢ رَْٜ ك٢ اُٜ٘ٞٗ ثبُِـخ ا٤ُ٘ٛٞخ

 .     ٝ ٓ٘ٚ اُزقط٤ٜ اُِـ١ٞ ٛٞ ٝٙغ ٤ٍبٍخ ُـ٣ٞخ ُلهاٍخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُِـخ ٝ أُغزٔغ

    

 Didactique du languesذؼ١ٍُ اٌٍغاخ  -7

     ٣ؼل ٛنا أُغبٍ أْٛ كوٝع اَُِِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓٔب ؽنا ثٌض٤و ٖٓ اَُِب٤ٗخ ئ٠ُ 

اٌٍغا١ٔاخ اٌرطث١م١ح ػٍُ ٠ثحث تاٌرطث١ماخ ( : " ِاصْ اٌٛػش)عؼِٚ ٓواككب ُٚ ، ٣وٍٞ 

اٌٛظ١ف١ح اٌثشاغّاذ١ح اٌرشت٠ٛح ٌٍغح ، ِٓ أخً ذؼ١ٍّٙا ٚ ذؼٍّّٙا ٌٍٕاطم١ٓ تٙا ٚ ٌغ١ش 

 " إٌاطم١ٓ تٙا
3
. 

   

 

 

                                                 
1

ػجل هللا اُجو٣ل١ ، اُزقط٤ٜ اُِـ١ٞ ،رؼو٣ق ٗظو٣خ ٝ ٗٔٞمط رطج٤و٢ ، ثؾض٤خ أُو٤ذ ك٢ أُِزو٠ اُز٤َ٘و٢ ُِغبٓؼبد ٝ - 

 .07 ، ٓ 2013أُإٍَبد أُؼ٤٘خ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ، اُو٣بٗ ، 

.08أُوعغ اَُبثن، ٓ - 
2
 

.74 ،ٓ 1987ٓبىٕ ٝػو ، كهاٍبد َُب٤ٗخ رطج٤و٤خ ، كاه ٛالً ، كْٓن ، ك ٛ ، - 
3
 



 

  ٣ؾ٤ِ٘ب ٛنا اُوٍٞ، إٔ رؼ٤ِْ اُِـبد ؽوَ رؼ٢ٔ٤ِ، روث١ٞ ٣َؼ٠ ُزؼ٤ِْ اُِـخ ٍٞاء   

 ك٢ ًَ ٓب ُٚ ػالهخ ثزؼ٤ِٜٔب ٖٓ ٍٝبئَ، سأًبٗذ ُـخ أُْ٘أ، أّ اُِـبد األع٘ج٤خ، ثبُجؼ

 .ٝٛوائن ٝ ؿ٤وٛب

"اُؼِْ اُن١ ٣لهً ٛوم رؼ٤ِْ اُِـبد :"    كزؼ٤ِْ اُِـبد ك٢ أثَٜ رؼو٣لبرٚ  
1
. 

ب، ئْم ٣٘طِن ٖٓ اُ٘ظو٣بد اَُِب٤ٗخ ٝ ٣طجوٜب ك٢ ٓغبٍ         كٜٞ ثنُي ؽوَ رطج٤و٢ ٗظو٣خ ٓؼ 

 .رقٖٖٚ

      ٣زج٤ٖ ُ٘ب ٖٓ ٛ٘ب ٓلٟ ِٕخ اُؼ٤ِٔخ ث٤ٖ اَُِب٤ٗبد ٝ رؼ٤ِْ اُِـبد ئم ًالٜٓب ٣ٌَٔ 

ا٥فو ألٕ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ػِْ ٗظو١ ٣َؼ٠ ئ٠ُ اٌُْق ػٖ اُؾوبئن اَُِبٕ اُجْو١ 

ٝ اُزؼوف ػ٠ِ أٍواهٙ ، ٣ج٤ٖ ػِْ رؼ٤ِْ اُِـبد ، ػِْ رطج٤و٢ ٣ٜلف ئ٠ُ رؼ٤ِْ اُِـخ 

 .ٍٞاء ًبٗذ ٖٓ ْٓ٘أ اُلوك أٝ ٓٔب ٣ٌزَجٚ ٖٓ ُـبد أع٘ج٤خ

     ٝ ئما رأِٓ٘ب اُؾو٤ِٖ ٣زج٤ٖ ُ٘ب ٓلٟ اُِٖخ اُو٣ٞخ اُوبئٔخ ث٤ٜ٘ٔب ، كٌالٛٔب ٣ؾزبط ػ٠ِ 

  اُؼ٤ِٔخ ا٥فــــو كبَُِبٗـــــ٢ ٣غـــل ك٢ ؽوَ رؼ٤ِْ اُِـبد ٤ٓلاٗب ػ٤ِٔب الفز٤به ٗظو٣برٚ

ٝ أٍب٤ُجٚ ػ٠ِ ٓؼوكخ اُوٞا٤ٖٗ اُز٢ أصجززٜب اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ 
2

.  

          اُٞاهــغ إٔ أُالؽظخ أُٞٙٞػ٤خ اَُو٣ؼخ ًل٤ِخ ثاثواى ٓب ث٤ٖ اَُِب٤ٗبد اُزطجــ٤و٤خ 

ٝ ػِْ رؼِْ ٖٓ ؽلٝك رلافَ ٝ ئٗلٖبٍ ، كِول اٍزلبك ػِْ رؼ٤ِْ اُِـخ ٖٓ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ 

ك٢ أُلهٍخ اُج٣ٞ٤٘خ ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُ٘ظو٣بد اُز٢  (ك١ ٤ٍٍٞو)اٍزلبمٙ ًج٤وح ، ٝمُي ٓب هلٓٚ 

ب ك٢ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـخ ـ   .ًبٕ  ُٜب أصو ثبُ

 

 

 

 

                                                 

.08َٓؼٞك فالف ، كهًٝ ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، ٓ - 
1
 

2
 .20، ٓ 1998، 1ؽَٖ ٓؾٔل اُجَزب٢ٗ، ٓوًي ٖٓبكه اُزؼِْ، أٌُزجخ أُله٤ٍخ اُْبِٓخ، ٓإٍَخ اُق٤ِظ اُؼوث٢، ٛ - 



 

       ٝ اُغل٣و ثبُنًو إٔ ػِْ رؼ٤ِْ اُِـخ ئ٠ُ عبٗت ٕجـزٚ اُزطج٤و٤خ ال ٣زؼِن ثؼِْ اَُِب٤ٗبد 

كؾَت ، ثَ ٣زلافَ ٓغ ػِّٞ أفوٟ  ، ًؼِْ اُزوث٤خ ٝ ػِْ اُ٘لٌ ٝ ػِْ اإلعزٔبع ٝ ؿ٤وٛب 

ٖٓ اُؼِّٞ ، ُنُي روو ُغَ اُلهاٍبد اَُِب٤ٗخ ، إٔ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٢ٛ ثٔضبثخ اُغَو اُن١ 

٣وثٜ ع٤ٔغ اُؼِّٞ اُز٢ رؼبُظ اُْ٘بٛ اُِـ١ٞ اإلَٗب٢ٗ 
1
. 

      ٖٓ ٛ٘ب ٗوٍٞ إٔ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٖٓ ٛنا اُوج٤َ ك٢ ػالهخ رجؼ٤خ ٓغ اَُِب٤ٗبد 

اُزطج٤و٤خ ٓـــٖ ٛــنا اُوج٤َ ك٢ ػالهخ رجؼ٤خ ٓغ اَُِب٤ٗبد اُجؾض٤خ ّأٜٗب ّإٔ رو٤٘بد أُٜ٘لً 

 .ٝ اُطج٤ت ك٢ ػالهزٜٔب ٓغ ٓؼط٤بد اُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ اُز٢ روّٞ ػِٜٔب ػ٤ِٜب

      ٝإ ًبٗذ أهَ ؽلاصخ ٖٓ اَُِب٤ٗبد ، ُْ رزجِٞه ٓؼبُٜٔب ثؼل ُْٝ رزٚؼ اُٞٙٞػ 

أُطِٞة ئ٠ُ ؿب٣خ ا٤ُّٞ ؽ٤ش روّٞ ػ٠ِ اُغبٗت اُزـطج٤و٢ ُِـــخ ٝ رٜزـْ ث٤ٔلإ رؼــ٤ِْ اُِـخ 

 .ٝ رؼِٜٔب ُٝٚ ػالهخ ٓغ ٓقزِق اُؼِّٞ اُِـ٣ٞخ اإلَٗب٤ٗخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ، 1998 ، 1ؽَٖ ّؾبرٚ ، أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝ اُزطجـــ٤و٤خ ، ٌٓزـــجخ كاه اُؼوث٤خ ٌُِـــزبة ، اُوبٛوح ، ٛ-  

 ٓ212. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دساعح ِــــــــ١ــــــذا١ٔح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ٌقتضً وجود البحث  العلمً النظري بالضرورة وجود جانب التطبٌقً الذي هو تزكٌة 

منهجٌة للنتائج الحاصلة ، و هً النتائج التً تطبق فً الواقع الختبارها ، و تدقٌق معطٌاتها 

 .، و استثمارها و اإلفادة منها فً مٌدان التعلٌمٌة عامة و تعلٌم اللغات خاصة

     بعد تطرقنا إلى جانب النظري و استعرضنا فٌه الفصول النظرٌة أي المفاهٌم األساسٌة 

للبحث جاء الفصل التطبٌقً بأهمٌته البالغة ألنه مكمل للجانب النظري ٌتضمن التذكٌر 

تلك " ( : مروان عبد المجٌد إبراهٌم )بالفرضٌات و الدراسة االستطالعٌة حٌث ٌعرفها 

الدراسة التً تهدف اإلستطالع الظروف المحٌطة بالظاهرة  التً ٌرغب الباحث 

"درستهـــــا و التعرف على أهم الفروض التً ٌمكن وضعها و إخضاعها للبحث العلمً 
1

. 

     تطرقنا فً هذا الفصل إلى مجموعة من  اإلجراءات المنهجٌة المتبعة  قصد التأكد من 

 .صحة  الفرضٌات المطروحة و اإلجابة عنها

نظرا لطبٌعة الموضوع المدروس فرض علٌنا القٌام بدراسة مٌدانٌة : مكان البحث -1

 :شملت بعض المتوسطات

 .متوسطة عمور محمد -

 .متوسطة بولعراس مخلوف -

 
     و كانت زٌارتنا لهذه المؤسسات قصد تسجٌل المالحظات و اإلستنتاجات من خالل 

 .أساتذة اللغة العربٌة مجموعة األسئلة المحضرة المقدمة فً شكل استمارة إلى

قمنا بإنجاز بحثنا فً الفترة التً تم فٌها إجراء البحث و توزٌع : زمان البحث -2

اإلستثمارات ، حٌث كان المجال الزمانً للدراسة مقسمة إلى قسمٌن فً بداٌة شهر 

 عن طرٌق البحث بالجانب النظري ، أما فٌما ٌخص الجانب التطبٌقً 2019جانفً 

 . 2019 مارس 18 إلى غاٌة 2019 مارس 12امتد من 

 

                                                 
1

 ، 2000ٓوٝإ ػــجل أُغ٤ل ئثوا٤ْٛ ، أٌٍ اُجؾـــش اُؼ٢ِٔ إلػلاك اُوٍبئَ  اُغبٓؼ٤خ ، ٓإٍَخ اُٞهام ٕ ػٔبٕ ، -  

 ٓ38. 



 

ثم اختٌار عٌنة دراستنا من متوسطتٌن حٌث استخدمنا : العٌنة و طرٌقة اختٌارها -3

تجمٌع البٌانات الالزمة من عٌنة الدراسة االستمارة مكونة من أربعة عشرة سؤال 

 .ٌهدف اإلجابة عنها من قبل األساتذة

َر :منهج البحث  -4 ٌَ  و نقصد به منهج التفكٌر و العمل نظًرا لطبٌعة الدراسة  فقد اْخت

استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌصف الظاهرة  محل الدراسة كما هً فً 

الواقع ن و ذلك ٌجمع البٌانات و الحقائق و من ثم تحلٌلها و تصنٌفها للوصول  إلى 

نتائج و تعمٌمات فٌما ٌخص موضوع البحث 
1

. 

 
  

 النسبة المؤٌة األساتذة العٌنة
 %60 06 متوسطة عمور محمد

 

 %40 04 متوسطة بولعراس مخلوف
 

 %100 10 المجموع
 

 

 
كما اعتمدنا فً هذا الدراسة على عملٌة إحصائٌة تساعدنا على إثبات الفرضٌات المقترحة   

 :فً البحث

 .حساب التكرارات -1
 .النسبة المؤٌة -2

 
 100× التكرار                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ= النسبة المئوٌة 
  حجم العٌنة    

 
 
 

                                                 
1

هثؾ٢ ٖٓطل٠ ػ٤ِبٕ ، ٓ٘بٛظ ٝ أٍب٤ُت  اُجؾش اُؼ٢ِٔ ، اُ٘ظو٣خ ٝ اُزطج٤ن ، كاه اُٖلبء ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ، ػٔبٕ ، - 

1999 ٓ ، 33.  



 

 : تحللً نتائج الدراسة المٌدانٌة      - 
 

  ؟هل ترى أن الحجم الساعً المخصص للغة العربٌة كافً -1
 

  

 المجموع ال نعم اإلحتماالت 

 10 02 08 التكرارات 

 %100 %20 %80 النسبة المئوٌة

 
 
 

هناك رؤى متباٌنة بٌن األساتذة فرٌق ٌرى أن الحجم الساعً المخصص للغة  : 1تعلٌق ج 

العربٌة كافً ، حٌث نجد المناهج الجدٌدة اهتمت باللغة العربٌة و هذا أمر واضح عند 

المقارنة بٌن حصص اللغة العربٌة و حصص المواد األخرى و فرٌق ٌرى أن الحجم 

الساعً المخصص للغة العربٌة غٌر كافً ، و من جملة  ما احتجوا به أن الدروس اكبر 

 .من الحجم الساعً حٌث تحتاج إلى أكثر من حصة حتى ٌستوعبها التالمٌذ

 

 هل التحضٌر المسبق للدروس ضروري ؟  -2

 

 المجموع ال نعم اإلحتماالت 

 10 0 10 التكرارات 

 %100 %0 100% النسبة المؤٌة

 
 

 

 



 

المالحظ من اإلجابات األساتذة أن كل العٌنة ترجح كفة التحضٌر المسبق  :  1تعلٌق ج 

للدروس بإعتباره  ضروري فً نجاح الحصة هذا من جهة ، كما أنه ٌساعد المعلم على 

إجراء تصور واضح لما سٌكون فً هذه الحصة من جهة أخرى ، و بتالً ٌكون المعلم قد 

ألم بجمٌع المعلومات المتعلقة بدرسه و هذا أن ذَل على شًء إنما ٌدل عــــلى نجاح 

 .الــــدرس ، و ٌكون الفهم أعم دون أدنى صعوبة

 
 هل ٌتقن تلمٌذ الطور المتوسط اللغة العربٌة الفصحى ؟ -3

 

 المجموع ال نعم اإلحتماالت 

 10 08 02 التكرارات 

 %100 %80 20% النسبة المئوٌة

 
 

 ٌبٌن لنا الجدول أن النسبة الكبر من أألساتذة ترى أن تلمٌذ المتوسط ال ٌتقن :3تعلٌق ج 

اللغة العربٌة الفصحى دائما، إال فً بعض األحٌان و إذا تم الحدٌث بالفصحى نجد التلمٌذ 

 .ٌعجز عن ذلك إال فً حدود جملة أو سطر

 

هل الدروس المبرمجة فً الكتاب المدرسً مالئمة لمستوى تالمٌذ المرحلة  -4
 ؟المتوسطة

 
  

 المجموع ال نعم اإلحتماالت 

 10 10 0 التكرارات 

 %100 %100 0% النسبة المئوٌة

 
 



 

و هً نسبة منطقٌة فمن الطبٌعً جدا " ال " كل أفراد العٌنة كانت إجابتهم ب : 4تعلٌق ج 

أن تكون اإلجابة على هذا النحو ألن النصوص ال تتالئم مع مستوى التالمٌذ ، و ال حتى 

مٌوالتهم ، أصبح التلمٌذ ٌجد صعوبة كبٌرة فً محاكاة النص إذ ٌعتبره بعٌدا عن واقعه ، 

فعقله ال ٌستطٌع استعاب مثل هذه الدروس المناقضة للواقع  المعٌشً ، فالمتعلم رغم صغر 

 .سنه إال أنه ٌفرق بٌن ما هو موجود وما هو غٌر موجود

هل ٌتستطٌع المعلم تغٌر طرٌقة التدرٌس من حٌن آلخر حتى تكون القدرات التالمٌذ فً - 5

 االستعاب عالٌة ؟

 المجموع ال نعم اإلحتماالت 

 10 0 10 التكرارات 

 %100 %0 100% النسبة المئوٌة

 

المالحظ أن جل المعلمٌن كانت إجابتهم بنعم كون أن تغٌٌر الطرٌقة راجع : 5تعلٌق ج 

إلى طبٌعة التلمٌذ ، و مستواه و هذا ٌفرض تغٌٌر الطرٌقة و الحقٌقة أن المعلم الذي ٌقولب 

نفسه فً إطار طرٌقة واحدة محكوم علٌه باإلخفاق ، البد أن ٌغٌر الطرائق ، فمنها الطرٌقة 

الحدٌثة التً هً من أنجع الطرق كونها تدفع بالمتعلم للعمل و البحث و اإلعتماد على النفس 

و العودة إلى الواقع دائماً ، و منها الطرٌقة القدٌمة التً ٌلجأ إلٌها المتعلم قصد توسٌع الفهم 

، فتغٌٌر الطرٌقة القدٌمة التً ٌلجأ إلٌها المتعلم قصد توسٌع الفهم  ، فتغٌٌر طرٌقة التدرٌس 

ا أمامه ًً  .من شأنه لفت انتباه التلمٌذ حتى تكون عملٌة الفهم اوسع و تجعل الهدف واضًح

 

 

 

 

 

 



 

هل ترى من الضروري إلمام أستاذ اللغة العربٌة بأهم التطورات الحاصلة  فً - 6

 .مٌدان البحث اللسانً

 المجموع ال نعم اإلحتماالت 

 10 04 06 التكرارات 

 %100 %40 60% النسبة المئوٌة

 

نالحظ من خالل النسب المتحصل علٌها اإلجابة بنعم تمثل أعلى نسبة تم تلٌها : 6تعلٌق ج 

و هً أقل نسبة إذ البد أن ٌكون أستاذ اللغة العربٌة ملم بالتطور الحاصل " ال"اإلجابة ب 

فً مجال البحث اللسانً ، حٌث ال ٌكون أستاذ اللغة العربٌة ملم بالتطور الحاصل فً مجال 

البحث اللسانً ، حٌث ال ٌكون أستاذ اللغة العربٌة فً غنى أبدا عن الحصٌلة المعرفٌة 

اللسانٌة 
1

 ، فإن اكتسابه لهذه المعرفة ٌسعفه على ضع تصور واضح شامل لبٌئة التعلٌم ، 

لٌس لها اإلطالع على جانب اللسانٌات  بحكم أنه لٌس ضمن " ال"أما العٌنة التً أجابت ب

 .تخصصها

  أي المستوٌات اللسانٌة ٌحتوٌها الكتاب المدرسً فً المرحلة المتوسطة؟- 7
  

 النسبة المئوٌة التكرارات اإلحتماالت 

 %0 0 المستوى الصوتً      

 %80 08 المستوى التركٌبً

 %20 02 المستوى الداللً

 %100 10 المجموع

 
 

                                                 
1
 ، 1، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ ، ٛ " األٌٍ أُؼوك٤خ ٝ اُل٣لاًز٤ٌ٤خ "ػ٢ِ آ٣ذ أّٝبٕ ، اَُِب٤ٗبد ٝ اُج٤لاؿٞع٤ب ٗٔٞمط اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ -  

1998.  



 

 ٌتبٌن لنا من خالل إجابات األساتذة أن هناك عٌنة رجحت المستوى التركٌبً  :7تعلٌق ج 

المتمثل فً النحو و القواعد ، و عٌنة أخرى مثلث المستوى الداللً ، الذي ٌكون غالب فً 

النصوص األدبٌة و هذا إن ٌدل على وجود جانب من اللسانٌات فً مناهج اللغة العربٌة فً 

 .المرحلة المتوسطة

  ؟كٌف هً العالقة الٌوم بٌن المعلم و المتعلم- 8

 العالقة السلٌمة بٌن المعلم و المتعلم ، ال تشكل بالضرورة قاعدة فً مدارسنا  :08تعلٌق ج 

بل فً مدارس العالم بأسره ، ربما تكون عالقة متدهورة نوعا ما بٌن المعلم و المتعلم فً 

اآلونة اآلخرة لكن المدرسون هم أألجدر بأن ٌكونوا مثاال و قدوة للتالمٌذ و بالتالً البذ أن 

ٌبادر إلى إعطاء العبرة لتالمٌذهم من جهة أخرى ، فتالمذتنا لٌسوا دائما على خلق وتربٌة 

جٌدة قد ٌقومون بتصرفات توقظ غضب المعلم لذا على المعلم أن ٌتحكم فً زمام األمور ، 

فال ٌبد و للخالف حلول دون التزام كل طرف بدوره فً المنظومة التعلٌمٌة ألن نجاح 

العملٌة التعلٌمٌة  ٌتوقف على العالقة الحسنة بٌن المعلم و المتعلم لكن الٌوم العالقة متدهورة 

 .بٌن الطرفٌن و هذا ما ٌؤثر على العملٌة التعلٌمٌة

 ما هو واقع اللغة العربٌة الٌوم فً المرحلة المتوسطة ؟- 9

 إّن حدٌثنا عن واقع اللغة فً المرحلة المتوسطة ال ٌنبئ بخٌر فهو بعٌد كل  :09تعلٌق ج 

البعد عن المتوقع ، فمستوى التالمٌذ متوسط فً الجانب الخطابً و قد ٌرتفع نوًعا ما فً 

الجانب الكتابً 
1

، و تتمثل هذه الظاهرة على عدم اعتٌاد التالمٌذ على الحدٌث باللغة العربٌة 

، و االسترسال بها  ال فً اإلطار الرسمً و ال فً غٌره و هذا راجع إلى عدم التطابق بٌن 

ما ٌدرسه التلمٌذ مع الواقع ، و نقص اإلرشاد و التوجٌه و انعدام الدافعٌة و التنافس بٌن 

التالمٌذ ، وكذا غٌاب جانب الثقافة مثل المسرحٌات التً تمثـل بالــــلغة العربٌة الفصــحة ، 

 .و عموما عدم اإلهتمام  باللغة العربٌة ، بصفة عامة

 

 

                                                 
.108 ، ٓ 2005ىًو٣ب أٍبػ٤َ ، ٛوم رله٣ٌ اُِـخ اُؼوث٤خ ، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ، ك ٛ ، - 

1
  



 

 

 ما هً اللغة المستعملة من قبل المعلم و المتعلم داخل القسم؟- 10

 اللغة التً ٌستخدمها التلمٌذ اللغة التً ٌستخدمها األستاذ اللغة

النسبة  التكرار 
 المئوٌة

 النسبة المئوٌة التكرار

 %20 02 50% 05 الفصحى

 %40 04 20% 02 العامٌة

 %40 04 30% 03 المزاوجة بٌنهما

 %100 10 100% 10 المجموع

 

 
نالحظ من خالل الجدول أن أغلب أفراد العٌنٌة المستوجبٌن ٌقرون بأن اللغة  : 10تعلٌق ج 

التً ٌتعامل بها األستاذ داخل القسم هً اللغة العربٌة الفصحى ، و هذا  أمر جد اٌجابً ، 

 .ٌساعد التلمٌذ على اكتساب  ناصٌة اللغة

    فً حٌن هناك فئة أخرى  و هً نسبة ضئٌلة بالنسبة السابقة من األساتذة ٌتعاملون 

بالعامٌة بغرض التوضٌح و الفهم ، و أحٌاًنا المزاوجة بٌن العامٌة و الفصحى  ضًنا منهم 

حصول الفهم من الشرح األول ، إال أن الضرورة تقتضً عدم استعمال المعلم أي لهـــــجة 

أو أي لغة أخرى داخل القسم مهما كانت حتى ولو كانت بنٌة الفهم ألنها تؤثر بالسلب حثما 

على قاموس التلمٌذ اللغوي ، فً حٌن ٌتبن لنا أن الواقع اللغوي الذي ٌعشٌه التلمٌذ داخل 

الصف و خارجه أن هذا التلمٌذ ٌواجه لغتٌن أولهما اللغة المحكٌة و هً العامٌة و ثانٌهما 

اللغة المكتوبة و هً اللغة الفصحى و هً لغة المادة المكتوبة ، إال أنها غٌر مستخدمة فً 

 .التواصل الشفهً الٌومً العادي

 ما هً أسباب تدنً مستوى التالمٌذ فً اللغة العربٌة ؟- 11

 



 

 

 المالحظ من اإلجابات األساتذة أن من أسباب تدنً مستوى التالمٌذ فً اللغة  :11تعلٌق ج 

العربٌة أن المعلم غٌر المؤهل لتعلم اللغة العربٌة من أهم عوامل ضعف التالمٌذ فٌها ، 

فعلى أقل تقدٌر ٌعجز الكثٌر من المعلمٌن  عن التحدث  بلغة  سلمٌة خالٌة من األخطاء ، 

باإلضافة إلى عدم اهتمام التالمٌذ بكٌفٌة الئقة و البرنامج المكثف و الحجم الساعً غٌر 

الكاف ، كما ٌمكن لنا إشارة إلى ضعف التأسٌس و هذا مّرده إلى المراحل التعلٌمٌة األولى 

وعدم إهتمام األسر بالثقافة و المطالعة بمعنى عدم وجود المكتبة الثقافٌة المنزلٌة المناسبة ، 

و قلة المسابقات التنافسٌة بٌن التالمٌذ فٌما ٌتعلق باللغة العربٌة ، و كذلك من األسباب تدنً 

التالمٌذ فً اللغة العربٌة ضعف القاعدة ، و كذلك النظرة الغامضة من قبل المجتمع  بأنها 

لغة قدٌمة ال َتُمُت بصلة للغات العصر و التطور
1

. 

     إال أن هذا ال ٌنص على شًء وتمة حلول منطقٌة ٌمكن إتباعها للتغلب على مجاالت 

تدنً اللغة العربٌة ، و تشخٌص أهم النقائص و تقدٌم العالج ، البد من غرس حب الـــقراءة 

و الكتابة ، البد أن تكون مكتبة عربٌة فً البٌت باإلضافة إلى استغالل القرآن الكرٌم فً 

تقوٌة قدرات التالمٌذ على القراءة ألن اللغة العربٌة أهم العلم و المعرفة بإمتٌاز فما من 

 .مبحث مقرر إال و اللغة العربٌة فٌه نصٌب

 ما هً أكثر الصعوبات التً تواجه المعلم و تقف عائقا أمام أداء مهامه ؟ - 12

 
من خالل حدٌثنا مع المعلمٌن كانت إجابتهم بوجود عدد غٌر محصور من  : 12تعلٌق ج 

الصعوبات تشكل عائقا أمام نجاح مهمته ، أولهما حٌــنما ٌكون المعلم ٌفتقر ألدنى األسالٌب 

أو الوسائل الحدٌثة فـــً التدرٌس ، أو باألحرى ال ٌتقن استخدام التقنٌات التكنولوجٌة 

العصرٌة  المساعدة مما ٌجعله محصوًرا من قائمة ضٌقة من األسالٌب التدرٌسٌة القدٌمة 

 التً باتت غٌر قادرة على تحقٌق أهداف العلمٌة التعلٌمٌة ، أٌضا عندما نجد المعلم ال ٌتحكم 
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فً زمام األمور لٌست لدٌه قدرة على إدارة صفه و بالتالً  إضاعة الوقت المخصص 

للتدرٌس و ٌمكن لنا أن نقول فشل الحصة بأكملها و من بٌن الصعوبات ، نجد البرنامج 

المكثف الذي  ال ٌتالئم مع مستوى التالمٌذ أبًدا و بالتالً ٌجد المعلم  صعوبة فً إٌصال 

 .المعلومة إلى التالمٌذ

    و هناك صعوبات تتمثل فً عدم وجود دافع أو إهتمام لدى التلمٌذ اتجاه الدراسة ، مما 

ٌؤثر سلبا من ناحٌة استفادتهم من المعارف التً ٌطرحها المعلم و ٌنتج على ذلك عدم 

استجابة التالمٌذ للمتٌرات مرتبطة بالعملٌة التدرٌسٌة و بالتالً تعٌق هذه األمور علم المعلم 

 .بأن ٌحقق األهداف التً حددها

    عدم وجود المناخ التعلٌمً المناسب و خاصة فً ظل المرافق الغٌر المناسبة للتدرٌس 

فً المدرسة و عدم توفر أجهزة التبرٌد و التدفئة و معدات التدرٌس مثــل الــــلوح و 

 .المقاعــــد أو وجود الصف ضمن بٌئة تعُج باإلزعاج و الضوضاء

أي المناهج التعلٌمٌة تبدو لك ناجحة فً عملٌة التعلٌم و التً تضمن تحقٌق الغاٌة - 13

 المنشودة من وراء العملٌة التعلٌمٌة 

  

 النسبة المئوٌة التكرارات اإلحتماالت 

 %30 03 المنهج التقلٌدي       

 %70 07 المنهج الحدٌث

 %100 10 المجموع

 

 
ٌتبٌن لنا من خالل النسب المتحصل علٌها أن المعلمٌن ال ٌفضلون المنهج  : 13تعلٌق ج 

 التقلٌدي كـــونه ٌجعل وظـــٌفة المعلم محصـــورة فً نقل المعلومات التً وردت فً الكتب 

 

 



 

المدرسٌة المقروءة غلى أذهان التالمٌذ ، فحصر اهتمام المعلم فً هذه الكتب فقط أدى إلى 

 .ضٌق أفقه و عدم اتساع مداركه

    نظرة المنهج التقلٌدي إلى التلمٌذ تلك النظرة السلبٌة ، فالتلمٌذ فً هذا المنهج ٌنظر إلٌه 

على انه محدود األفق و الخبرة و أن كل ما علٌه هو أن ٌستقبل ما ٌقدمه  له األستاذ فقط ال 

 .ٌنقد وال ٌقدم الجدٌد

    كما أنه ال ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن ، حٌث أن هؤالء التالمٌذ ٌختلفون فٌما 

بٌنهم فً القوة العقلٌة و الصفات الجسمانٌة ، و قدراتهم اللغوٌة حٌث ٌخاطب المنهج 

التقلٌدي هؤالء التالمٌذ بأسلوب واحد ، و المدرس  ٌوجه شـــرحه لكل التـــالمٌذ  بطـــرٌقة 

واحدة ، و اإلمتحانات واحدة دون مراعاة لهذه الفروق 
1

 لهذا ٌنفر األساتذة من المنهج 

التقلٌدي بحكم أنه ال ٌتناسب مع التالمٌذ بصفة عامة و ال مع األهداف التربوٌة بصفة 

 .خاصة

    أما المنهج الحدٌث ال ٌنكر ما ٌستحقه المواد الدراسٌة من عناٌة و تقدٌر فهو ٌجعل 

المواد الدراسٌة بالنسبة  للصفوف الدراسٌة وحدة متصلة فما ٌدرس فً موضوع ما ٌبنى 

على ما سبقه ، و ٌعد أساسا  لما ٌلٌه و ال ٌقتصر ذلك على الكتاب المقرر فحسب بل 

 .ٌوجوههم المدرس لكً ٌجمع كل منهم ما ٌحتاج من المعرفة من أكثر من مصدر ٌناسبه

    حٌث ٌستخدم المدرس فً هذا المنهج أكثر من طرٌقة لتدرٌس، و ٌبٌن معظم تدرٌسه 

 .على مواقف ومشكالت لها أهمٌتها عند التالمٌذ

   فالتلمٌذ فً هذا المنهج مكانته فً مركز دائرة اإلهتمام ، تدور حوله كل جوانب العملٌة 

 .التعلٌمٌة فهو الغاٌة و نموه الشامل هو كل ما تسعى إلٌه التربٌة

   و التلمٌذ نشط إٌجابٌا بعد أن كان مجرد مستقبل أصبح هو محور العملٌة التعلٌمٌة ، كما 

ٌشجع التالمٌذ على التعاون بدل من التنافس األنانً كما ٌدربهم على النقذ البناء ، و تحمل  
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المسؤولٌة و االعتماد على النفس هذا ما ٌجعل المنهج الحدٌث فً المرتبة األولى ألنه ٌقف 

 .إلى جانب التلمٌذ و ٌجعل المعلم مجرد مرشد وموجه لتالمٌذته

 

 ما الفائدة التً قدمتها اللسانٌات لحقل التعلٌمٌة ؟- 14

 

 ٌتبٌن لنا من خالل النظر إلى إجابات األساتذة أن اللسانٌات أصبحت حقال  :14تعلٌق ج 

شاسًعا و حاسًما فً مٌدان التعلٌمٌة من حٌث ، أنها المٌدان المتوخً الستغالل النتائج 

العلمٌة و المعرفٌة فً ترقٌة طرائق تعلٌم اللغة و البحث عن أنجع الطرق لتعلٌم اللغة من 

 .حٌث هً المؤطر و الموجه الذي ٌزود بمختلف اآللٌات التً تساعد فً العملٌة التعلمٌة

    و تنمً الملكة اللغوٌة ، و تعمل على اإلهتمام بالجانب الصوتً و كذا التركٌبً و تنشٌط 

الجانب العلمً التحلٌلً أًٌضا ، حٌث أصبح المنشغلون فً جانب التعلٌم ، ٌتأثرون بهذا 

 .التخصص و ٌقتنعون بأهمٌته القصوى

    و هكذا أدى التأثر المتزاٌد إلى ظهور العدٌد من المنهاج فً تعلٌم اللغات 
1

، و هً 

مناهج مبنٌة فً أساسها على نظرٌات لسانٌة ، و هنا ال بد أن ٌكون المعلم قادًرا على النظر 

 و محاولة إٌجاد عالقة وطٌدة بٌن المجالٌن ، و بالفعل هناك عالقة جفً شمولٌة البرنام

 .خاصة بٌن اللسانٌات و تعلٌم اللغة العربٌة

    تعتبر المرحلة المتوسطة، مرحلة ثقافٌة عامة غاٌتها تربٌة الناشئ تربٌة إسالمٌة شاملة 

 .لعقٌدته، و عقله، و جسده وخلقه ٌراعً فٌها نموه و خصائص الطور الذي ٌمر به

   هذه المرحلة هً بمثابة تهٌئة للفرد لما سٌأتً مستقبال ، و هً كما ٌمكننا مالحظته من 

إسم المرحلة إعداد و تجهٌز للشخص لذا ٌجب أن تحظى الدراسة اإلعدادٌة باالهتمام الكافً 

فبالنظر  إلى الكتاب المدرسً لطور المتوسط نجد أن الدرس اللغوي وسٌلة البد من 

 :    استثمارها لتنمٌة قدرات التلمٌذ اللسانٌة و كافٌاته التواصلٌة تحصى هذه القدرات فٌما ٌلً 

 .قدرات لسانٌة على التعبٌر بلغة فصٌحة سلٌمٌة ٌراعً فٌها قواعد النحو و الصرف -1
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تعزٌز وصقل القدرات المكتسبة فً مجال التواصل؛ بصورة تمكن من امتالك معجم  -2

واسع و استعمال اللغة العربٌة فً مختلف المقامات و اختٌار المقال المناسب للمقام 

 .المناسب

   هذا ما ٌؤكد لنا دور اللسانٌات فً التعلٌم المتـــوسط ، حٌـــــث ٌـــقوم علم تطوٌر قدرات 

و كفاٌات المتعلم التواصلٌة أو باألحرى اللغوٌة بحثا على أنجع طرق التدرٌس التً تحقق 

 .الغاٌة المنشودة من العملٌة التعلٌمٌة بصفة عامة

    لذلك ٌجب تفعٌل و تطبٌق اللسانٌات فً التعلٌم المتوسط ، و البحث عن إبراز الطرق 

 :التً تساعد التالمٌذ على التعمق فً اللغة العربٌة ، هناك جملة من التوصٌات نذكرها 

ضرورة إلمام أستاذ اللغة العربٌة بالتطور الحاصل فً مجال اللسانٌات و أن ٌكون قادرا  -1

 .على امتالك المادة التً ٌعلمها و اختٌار أنجع الطرق إلٌصالها للمتعلم

 .إحاطة التالمٌذ بأهمٌة هذا التخصص الموجود فً الجامعة -2

 .توجٌه التالمٌذ إلى المكتبات و تخصٌص أهم الكتب المراد مطالعتها -3

وضع أهداف بعٌدة المدى للتالمٌذ و توجٌهٌهم إلى التخصص فً هذا العلم إلتمام  -4

 .دراستهم الجامعٌة

انفتاح  مناهج اللغة العربٌة فً التعلٌم المتوسط  على معرفة اللسانٌات من أجل ترقٌة  -5

 .طرق التدرٌس و تقوٌمها لتقدم المتعلم

 .الحرص على وضع قوامٌس تعلم مفردات لسانٌة -6

إدخال اللسانٌات فً وضع البرامج و المناهج من أجل تنمٌة قدرات المتعلم التواصلــــٌة  -7

 .و تمكٌنه من التعامل مع النصوص اللغوٌة

     مــن هذا المنطلق ٌمكن لنا القول أن اللسانٌات هً استثمار مختلف المعطٌات 

العلمــٌة و استخدامها فً حقول معرفٌة ، أهمها حقل تعلٌمٌة اللغات ، و ذلك بغرض 

تطوٌر العملٌة التربوٌة ، و تطوٌر طرائق التعلٌم اللغة سواء للناطقٌن بها أو لغٌر 

 .الناطقٌن بها

    

 



 

     فكٌف ؟ ال تعقد ندوات بخصوص وضع برامج اللغة العربٌة وضًعا ٌسمح بإدخال 

الدراسة اللغــــوٌة ، ٌبدأ ذلك فً المرحلة اإلبتدائٌة عن طرٌق تعلٌم مخارج األصـــوات 

و هذا لٌس ببعٌد عن ثقافة علمائنا القدماء الذٌن قدموا إبداعا فً دراسة الصوت اللغوي 

، و ذلك فً علم القراءات و التجوٌد ، ثم تأتً المرحلة المتوسطة عن طرٌق القواعد 

التً تضم علم النحو و الصرف وغٌرها من المستوٌات اللسانٌة التً ٌجب أن ُتَعلَم 

بإسهاب ولٌس فً ساعات قلٌلة هذا ما ٌجعل المتعلم ٌعرف بشكل صرًٌحا علم اللغة أو 

النظرٌة اللغوٌة و ٌعرف شٌئا عن جهد علمائها القدماء فً وضع تارٌخها ، كل هذا من 

 . أجل إعادة النظر فً لغتنا مفهومها ووظٌفتٌها و إدراك قٌمة هذه اللغة و تراثها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ثؼل اٗزٜبئ٘ب ٖٓ ٓؼبُغخ أْٛ اُغٞاٗت اُز٢ ر٘بُٜٝب ٛنا اُجؾش، َٗزقِٔ ك٢ األف٤و ئ٠ُ أْٛ 

 :اُ٘زبئظ أُزَٕٞ ئ٤ُٜب

رَُؼُل اَُِب٤ٗبد اُؼِْ اُن١ ٣ؾون  ُِلهً اَُِب٢ٗ أٌُبٗخ اُز٢ ٣َزؾوٜب،ٝ مُي ثزؼلك  -

أُٜ٘بط ٝ اُؼ٘ب٣خ ثبُِـخ،ُنُي رؼزجو ؽوَ ٖٓ ؽوٍٞ أُؼوكخ رْجغ كائورٜب أًضو ُزَْٔ 

رؼ٤ِْ اُِـبد ثٖلخ ػبٓخ ،ٝ رؼِْ اُِـخ اُؼوث٤خ ثٖلخ فبٕخ ، ألٕ ٛنٙ األف٤وح هلٓذ 

 .ُل٣لاًز٤ي اُِـبد ؽ٤ِٖخ ٓلب٤ٛٔٚ ًجوٟ إلكهاى ٝكْٜ هٚب٣ب رؼِْ اُِـخ ٝ رؼ٤ِٜٔب

اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رَُؼُل ٖٓ أْٛ اُؼِّٞ اُز٢ أفٚؼذ اُلهاٍخ اَُِب٤ٗخ ُِغبٗت اُزطج٤و٢   -

ألٕ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ رَزل٤ل ٖٓ اُغبٗت اُ٘ظو١ ك٢ ؽَ أُْبًَ ٝ اُٖؼٞثبد اُز٢ 

 .رؼزوٗ ٍج٤َ ٛنا اُؼِْ ك٢ عبٗجٚ اُزطج٤و٢

ٓغبٍ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ أْٛ ٓغبٍ ك٢ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢،ٝ مُي ُِؾبعخ أُبٍخ ُزؼ٤ِْ  -

اُِـــبد ٝ فبٕخ اُِـخ األع٘ج٤خ،ؽ٤ش رؼــبُظ اَُِبٗــ٤بد اُزؼ٤ِـــ٤ٔخ ْٓـــبًَ أُؼِْ 

ٝ أُزؼِْ ، ٝ ٛوم اُزله٣ٌ ٝ أُٜ٘غ٤خ ك٢ اُؼَٔ  ٝ ًنا ٓب ٣لفَ رؾــذ اُؼٔــ٤ِخ 

اُزؼ٤ِٔـــ٤خ، ٝ ػ٠ِ ٛنا األٍبً ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ، إٔ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ كوع ٖٓ كوٝع 

 .اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ اُز٢ رَُؼُل عيء ٖٓ اٌَُ

ُنُي ٣ٌٖٔ ُ٘ب اُوٍٞ إٔ اُؼالهخ اُز٢ روثٜ ث٤ٖ  اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٝ اَُِب٤ٗبد  -

اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٢ٛ ػالهخ رٌبَٓ ألٕ ػِْ اُِـخ اُزطج٤و٢ ظٜو ٤ُؼبُظ ْٓبًَ رؼ٤ِْ اُِـبد 

ٝ رؼِٜٔب ، كٌالٛٔب ٣زؤَبٕ اُـٔٞٗ ٝ اُٞٙٞػ ٝ ال ٣ٌٖٔ اٍزؾٚبه اُٞاؽلح كٕٝ 

 .األفوٟ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُج٤لاؿٞع٤خ

ٝ اٛالػ٘ب ػ٠ِ اٌُزبة  (اٌذساعح ا١ٌّذا١ٔح ) أُزَٕٞ ئ٤ُٜب ٖٓ اُغبٗت اُزطج٤و٢ ط  ٝ اُ٘زبب

أُله٢ٍ ُِطٞه أُزٍٜٞ ، ٗغل ئّبهاد رٞؽ٢ ٝ رأًل ٝعٞك اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ك٢ ٤ٓلإ 

َٜب ِٔ  .اُزؼ٤ِْ ، ثاػزجبه اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٤ٍِٝخ ُزلبم١ ْٓبًَ اُزؼ٤ِْ اُِـخ ٝ رََؼُِ

     ٝ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن إٔ األثؾبس ٝ األػٔبٍ  اُوبكٓخ ٣ٌٖٔ ُٜب إٔ رلهط اَُِب٤ٗبد ًٔجلأ ك٢ 

ٓبكح اُِـخ اُؼوث٤خ ، ألٕ أُالؽع ٖٓ اُلهاٍخ ا٤ُٔلا٤ٗخ ، ٛ٘بى ٖٓطِؾبد ٝ ٓلب٤ْٛ َُب٤ٗخ 

ٓزٞكوح ك٢ ٓؾز٣ٞبد ثوآظ اُِـخ اُؼوث٤خ،ئال إٔ اٍزضٔبه اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ك٢ ٤ٓلإ اُزؼ٤ِْ  

 



 

َلٙ مُي اُؼبئن ٝ رِي اٌُْٞى،ٝ ٌُٖ ال رياٍ اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ عبه٣خ ، ثــو٤بكح  ُْ ال ٣ياٍ ٣

ػِٔبئ٘ب ك٢ ٓؾــبُٝخ ئُــ٠ رلؼــ٤َ اَُِــب٤ٗبد اُزطجـ٤و٤خ ك٢ ٤ٓـلإ اُِـــخ اُؼوث٤خ ثٖلخ ػبٓخ 

 .ٝ اُطٞه أُزٍٜٞ ثٖلخ فبٕخ

( ا١ٌّذأٟ )     ئال أٗ٘ب ثؼل ًَ ٓب ؽُٞ٘ب ٓوبهثزٚ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ثْو٤ٜب اُ٘ظو١ ٝ اُزطج٤و٢ 

٣جو٠ اُجؾش هبثال ُِطوػ ٝ اُلهاٍـخ،كول رطـوه٘ب ئُـ٠ ثـبة ُِجـؾش ك٢ اَُِـب٤ٗبد اُزؼ٤ِـٔــ٤خ 

ٝ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ،هل ٣طوهٚ ؿ٤وٗب ك٤ز٤َو ُٚ إٔ ٣َزغ٠ِ ثو٤خ ػ٘بٕوٙ كزٌٕٞ كهاٍز٘ب 

 .ٓجؼضب ُزطِؼبد أكبم عل٣لح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اٌدّٙٛس٠ح اٌدضائش٠ح اٌذ٠ّمشاط١ح اٌشؼث١ح

 ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚ اٌثحث اٌؼٍّٟ

 -ِغرغأُ–خاِؼح ػثذ اٌح١ّذ تٓ تاد٠ظ 

 و١ٍح األدب اٌؼشتٟ ٚ اٌفْٕٛ 

 لغُ اٌذساعاخ اٌٍغ٠ٛح

 

 

رلؼ٤َ :     ك٢ ئٛبه ئػـــلاكٗب هٍـــــبُخ اُزقــــوط ٤َُ٘ ّٜبكح أُبٍزو أٍُٞٞٓخ ة 

 .اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٝ اَُِب٤ٗبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ رؼ٤ِْ اُِـخ اُؼوث٤خ أَُزٟٞ أُزٍٜٞ أٗٔٞمعب 

 

 :     ٗوعٞ ٖٓ أٍبرنر٘ب اٌُواّ ثٞٙغ ػالٓخ أٓبّ اإلفز٤به            أُ٘بٍت

 : ٓؾٍٞ أُؼِٞٓبد اُْق٤ٖخ 

 أٔثٝ                             روش:     اُغٌ٘ -1

 ٤َُبٌٗ                 ٓبٍزو:          اُْٜبكح أُزؾَٖ ػ٤ِٜب  -2

 :اُقجوح ا٤ُٔلا٤ٗخ ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ  -3

 ألً ِٓ خّظ عٕٛاخ  -

 أوثش ِٓ خّظ عٕٛاخ -

 أوثش ِٓ ػشش عٕٛاخ -

 :ٓؾٞه األٍئِخ 

َٕ اُؾغْ اَُبػ٢ أُقٖٔ ُِـخ اُؼوث٤خ ًبك٢ ؟  -1   ال          ٔؼَُٛ روٟ أ

       ال           ٔؼَُٛ اُزؾ٤ٚو أَُجن ُِلهًٝ ٙوٝه١؟                      -2

 ال           ٔؼَُٛ ٣زلن ر٤ِٔن اُطٞه أُزٍٜٞ اُِـخ اُؼوث٤خ اُلٖؾ٠؟      -3



 

َٛ اُلهًٝ أُجوٓغخ ك٢ اٌُزبة أُله٢ٍ ٓالئٔخ َُٔزٟٞ اُزال٤ٓن أُوؽِخ أُزٍٞطخ ؟     -4

 ال           ٔؼُ

َٛ ٣َزط٤غ أُؼِْ رـ٤٤و ٛو٣وخ اُزله٣ٌ ٖٓ ؽ٤ٖ ٥فو ؽز٠ رٌٕٞ هلهاد اُزال٤ٓن ك٢  -5

  ال                              ٔؼُاإلٍزؼبة ػب٤ُخ ؟     

َٛ روٟ ٖٓ اُٚوٝه١ ئُٔبّ أٍزبم اُِـخ اُؼوث٤خ ثأْٛ اُزطٞهاد اُؾبِٕخ ك٢ ٤ٓلإ  -6

 ال                                   ٔؼُاُجؾش اَُِب٢ٗ ؟      

 أ١ أَُز٣ٞبد اَُِب٤ٗخ ٣ؾز٣ٜٞب اٌُزبة أُله٢ٍ ك٢ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ؟ -7

   أَُزٟٞ اُزو٤ًج٢                         أَُزٟٞ اُٖوك٢            أَُزٟٞ اُلال٢ُ

  ٤ًق ٢ٛ اُؼالهخ ث٤ٖ أُؼِْ ٝ أُزؼِْ؟ -8

......................................................................................................... 

 ٓبٛٞ ٝاهغ اُِـخ اُؼوث٤خ ا٤ُّٞ ك٢ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ؟- 09

......................................................................................................... 

 ٓب ٢ٛ اُِـخ أَُزؼِٔخ ٖٓ هجَ أُؼِْ ٝ أُزؼِْ كافَ اُوَْ؟- 10

......................................................................................................... 

 ٓب ٢ٛ أٍجبة رل٢ٗ َٓزٟٞ اُزال٤ٓن ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ؟- 11

......................................................................................................... 

  ٓب ٢ٛ أًضو اُٖؼٞثبد اُز٢ رٞاعٚ أُؼِْ ٝ روق ػبئوب أٓبّ أكاء ٜٓبٓٚ؟12

......................................................................................................... 

أ١ أُ٘بٛظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ رجلٝ ُي ٗبعؾخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٝ اُز٢ رٖٚٔ رؾو٤ن اُـب٣خ - 13

 أُْ٘ٞكح ٖٓ ٝهاء ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ؟

......................................................................................................... 

 ٓب اُلبئلح اُز٢ هلٓزٜب اَُِب٤ٗبد ُؾوَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ؟- 14
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2014. 

 

 



 

 

 .2011 ، 1ػبٛق كَٚ ٓؾٔل ، ٓولٓخ ك٢ اَُِب٤ٗبد ، كاه ا٤َُٔوح ، ٛ  -25

 .1993 ،3ًٔبٍ ث٤ْو ، ػِْ اُِـخ اإلعزٔبػ٢ ، كاه ؿو٣ت ، اُوبٛوح ، ٛ  -26

ٓؾٔل اُط٤ط٢ ٝ آفوٕٝ،ٓلفَ ئ٠ُ اُزوث٤خ،كاه ا٤َُٔوح ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و،ػٔبٕ ،  -27

 .2002 ، 1األهكٕ ، ٛ 

 .1990 ، 2ٓؾٔل كه٣ظ ، رؾ٤َِ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ، ٓطجؼخ كاه اُ٘غبػ ، أُـوة ، ٛ -28
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ٓؾٔل ػيد ػجل أُٞعٞك ٝ آفوٕٝ،أٍب٤ٍبد أُٜ٘ظ ٝ ر٘ظ٤ٔبرٚ،كاه اُضوبكخ ُِطجبػخ  -31

 .1979ٝ اُْ٘و، اُوبٛوح ، 

٤ْٓبٍ ىًو٣ب،ٓجبؽش ك٢ اُ٘ظو٣خ األَُ٘خ ٝ رؼ٤ِْ اُِـخ أُإٍَخ  اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد  -32
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ٗب٣ق فوٓب ، أٙٞاء ػِْ اُلهٍبد اُِـ٣ٞخ أُؼبٕوح ، ػبُْ أُؼوكخ ، ا٣ٌُٞذ، ك ٛ،  -37

1978. 

 ، 1ٗؼٔبٕ ثٞهوح، اَُِب٤ٗبد ارغبٛبرٜب ٝ هٚب٣بٛب اُواٛ٘خ ، ػبُْ اٌُزبة اُؾل٣ش، ٛ  -38

2009 ّ . 



 

 

٤ُٝل اُؼ٘بر٢، اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٝ رؼ٤ِْ اُؼوث٤خ ُـ٤و اُ٘بٛو٤ٖ ثٜب،كاه اُغٞٛوح،  -39

 .2003 ، 1 ، ٛ ٕػٔبٕ ، األهك

 

  :اٌّحاضشاخ ٚ اٌّداالخ اٌؼ١ٍّح

 .ٍب٤ٓخ عجبه١،اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ٝ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـبد ، ٓؾبٙواد ثغبٓؼخ اُغيائو، ك د  -1

ؽبط ٕبُؼ، اصو اَُِب٤ٗبد ك٢ اُٜ٘ٞٗ ثَٔزٟٞ ٓله٢ٍ اُِـخ اُؼوث٤خ ، ٓغِخ اَُِب٤ٗبد،  -2

 .1973اُؼلك اُواثغ ، عبٓؼخ اُغيائو ، 

َٓؼٞك فالف، كهًٝ ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزطج٤و٤خ ، هَْ اُِـخ ٝ األكة اُؼوث٢، عبٓؼخ ع٤غَ   -3

 .2013اُغيائو، 

فُٞخ ٛبُت اإلثوا٢ٔ٤ٛ، ٛو٣وخ رؼ٤ِْ اُزوا٤ًت اُؼوث٤خ ك٢ أُلاهً أُزٍٞطخ اُغيائو٣خ  -4

 .1981، 05، ٓغِخ اَُِب٤ٗبد ، اُؼلك 

 ّ ٍٝبئِٜب، ر٤ٔ٘زٜب، ػبٍا اُِـ٣ٞخ أ٤ٔٛزٜب، ٖٓبكهٙحأؽــٔل ٓؾٔل أُؼزٞم، اُؾ٤َٖ -5

 .1978 ، 213أُؼوكخ، اُؼلك 
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 :ب الموسوم البحث هذا ٌحاول      

 المتوسط المستوى العربٌة اللغة تعلٌم فً التعلٌمٌة واللسانٌات التطبٌقٌة اللسانٌات تفعٌل     

 اللسانٌات مجال أن باعتبار والتعلٌمٌة اللسانٌات حقل من كال واقعن ع الكشف ؛أنموذجا 

 اللغات تعلٌم مشاكل لٌعالج ظهر األخٌر هذا ،ألن التطبٌقً اللغة علم فً مجال أهم التعلٌمٌة

 .بخاصة العربٌة واللغة بعامة

 العربٌة اللغة فقه ،ألن التفعٌل ٌنبغً كما تربوٌا تفعٌلها أحوج إلى العربٌة واللغة    

 باب إلى  تطرقنا األساس هذاى وعل وفروعه، االلسنً الدرس بإتقان مشروطة وعلومها

 اللغة مٌدان فً األخٌرة ذه هتفعٌل ومدى التطبٌقٌة واللسانٌات التعلٌمٌة اللسانٌات فً للبحث

 التعبٌر ٌعلم العربٌة اللغة معلم ألن خاصة، بصفة المتوسط والمستوى عامة بصفة العربٌة

 ذلك لسانٌة،وفً الالمستوٌات مع ٌتطابق ما وهذا والمشارٌع والتواصل واإلمالء الشفوي

. العربٌة اللغة تعلٌم فً اللسانٌات من جانب وجودى علإشارة 
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: اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح
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